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V. Adamkus: nuoširdumas turi tapti politikos Šukiu
kaip 50 metų puoselėta „Santaros—
Šviesos" dvasia ir šiandien įkvepia ne
vieną lietuvį.
Prezidentas pabrėžė, kad toli
nuo Lietuvos gyvenančių piliečių su
brandinta mintis — lietuvybės išsau
gojimas ir gyvybingumas — yra ak
tuali ir šiandien.
„Tai buvo vienas protingiausių
ano meto sprendimų, neleidusių pa
saulio valstybėms pamiršti, kad Lie
tuva, nors ir okupuota, yra gyva", —
sakė V Adamkus, apgailestaudamas,
kad šiandien, sprendžiant svarbiau
sius klausimus, kartais pritrūksta iš
minties.
V Adamkaus nuomone, „Santa
ros—Šviesos" idėja „Veidu į Lietuvą"
turėtų virsti politikų šūkiu „Žmogiš
ku veidu į Lietuvos žmones". „Tokio
Anykščiai tapo „Santaros—Šviesos" konferencijų „namais".
požiūrio šiandien pasigendu", — ap
A. Baranausko ir A. Vienuolio memorialinio muziejaus nuotr.
gailestavo prezidentas.
Vilnius, birželio 23 d. (BNS) — vos politikos šūkiu.
Jis prisiminė ilgametį savo ben
dražygį ir vieną iš „Santaros—Švie
Kreipdamasis į konferencijos
Prezidentas Valdas Adamkus „San
taros—Šviesos"
konferencijoje „Santara—Šviesa: žvilgsnis iš vi sos" įkūrėjų Vytautą Kavolį, kurio
tekstų rinkinys „Nepriklausomųjų
Anykščiuose pabrėžė, kad žmogišku- daus, žvilgsnis iš šalies" dalyvius, V
kelias" buvo išleistas prieš pat pastamas ir nuoširdumas turi tapti Lietu- Adamkus džiaugėsi, kad daugiau

Ragina nutraukti
europarlamentarų
„gastroles"

Po mirties apdovanotas A. Sacharov
bių apsisprendimo teisę. 1983 metų
sausio 13 dieną Europos Parlamen
tas, atsakydamas į minėtą deklaraci
ją, priėmė rezoliuciją „Dėl situacijos
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje", tuo
atkreipdamas viso pasaulio dėmesį į
tuometinę situaciją okupuotose Bal
tijos valstybėse.
A. Sacharov gimė 1921 m. gegu
žės 21 d. Maskvoje, mirė 1989 m.
gruodžio 14 d. 1975 m. jam buvo pa
skirta Nobelio taikos premija.

Suimti asmenys, p l a n a v ę
išpuolĮ prieš ,,Sears T o w e r

•Iš ateitininkų veiklos.
•Lietuviško muziejaus
sukaktis.
• Susitelkę lietuviai gali ir
kalnus nuversti.
•Menas, literatūra,
mokslas
•Svečių chorai Dainų
šventėje.
•Muziejus pasakoja upės,
miesto ir žmonių istoriją.
•Lietuvių fondo
spaudos konferencija.
•Vasaros mados.
•Dar apie „Medicare".
V a l i u t ų santykis
1 USD — 2.744 LT
1 EUR —3.452 LT

//

sio su terorizmu", sakoma federali
nio prokuroro biuro išplatintame pa
reiškime.
Anot žiniasklaidos pranešimuo
se cituojamų neįvardytų pareigūnų,
iš viso buvo suimti septyni asmenys
— penki JAV piliečiai ir du užsienie
čiai, tarp jų havajietis. Jie įtariami
rezgę sąmokslą surengti išpuolį prieš
Čikagoje stovintį 110 aukštų „Sears
Tower" dangoraižį — trečią pagal
aukštį pastatą pasaulyje. įtariamieji
taip pat planavo išpuolius ir prieš fe
deralinės valdžios pastatus, tarp jų
FTB vietos biurą, Miami mieste.
Pasak televizijos pranešimų, dar
vienas asmuo buvo suimtas Georgia
valstijos Atlanta mieste.
Šaltinis, komentavęs trumpą
Floridos policijos pranešimą apie šią
operaciją, teigė, jog įtariamieji manė
turį reikalų su „ai Qaeda" grupuote,
tačiau į jų tarpą buvo infiltruotas
FTB agentas,
Nukelta f 6 psl.
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Vilnius, birželio 23 d. (BNS) —
Andrėj Sacharov našlei Jelena Borner ketvirtadienį Boston įteiktas An
drėj Sacharov skirtas Lietuvos vals
Vilnius, birželio 23 d. (BNS) — tybinis apdovanojimas — Vyčio kry
Lietuvos gyventojai raginami akty žiaus ordino Didysis kryžius.
Ordiną J. Bonner įteikė Lietuvos
viau pareikšti reikalavimą, kad Eu
ambasadorius
JAV Vygaudas Ušacropos Parlamento nariai nustotų
blaškęsi tarp Briuselio ir Strasbourg kas.
A. Sacharov buvo vienas iš rusų
bei pataupytų lėšas, apsistoję posė
disidentų, 1979 metais pasirašiusių
džiauti vienoje vietoje.
Europos Parlamentas (EP) yra deklaraciją, kuri rėmė Baltijos valsty
nuolat įsikūręs Briuselyje, tačiau
dvylika kartų per metus europarlamentarai su krūvomis lagaminų, dė
žių ir būriais padėjėjų keliauja į nedi
delį Prancūzijos miestą Strasbourg,
kuriame vyksta EP plenarinės sesi
jos.
Tai brangiai kainuoja, be to, ne
seniai nustatyta, kad Strasbourg
miesto valdžia kasmet nepagrįstai
priskaičiuodavo po 2.7 milijono eurų
papildomų išlaidų, ir tai paskatino
kampaniją, kuria siekiama nutraukti
europarlamentarų „gastroles" per
dvi posėdžių vietas.
Šiuo metu interneto svetainėje
www.oneseat.eu vyksta Europos
„Sears Tower" viršūnė
Sąjungos piliečių, kurie kviečiami
Richard Seaman nuotr.
pritarti EP darbo Stasbourg panai
Miami,
birželio
23 d.
kinimui, parašų rinkimų kampanija.
Lietuvoje išrinktas europarla- (AFP/„Reuters'7BNS) — FTB agen
mentaras Eugenijus Gentvilas spau tai ketvirtadienį Miami mieste suėmė
dos konferencijoje Vilniuje penkta mažiausiai septynis žmones, kurie,
dienį pasakojo, kad iniciatyvą suor kaip įtariama, planavo surengti išganizavę EP nariai nori surinkti 1 puolį prieš Čikagos „Sears Tower"
mln. ES piliečių parašų ir šią peticiją dangoraižį.
{tariamųjų sulaikymo operacija,
pateikti Europos Komisijai (EK).
Per pusantro mėnesio ES šalyse kurią Federalinių tyrimų biuras
buvo surinkta 647,000 parašų, tačiau (FTB) atliko kartu su federaliniais,
Lietuvos piliečiai pasirašinėja van valstijos ir vietos pareigūnais, buvo
giai —
Nukelta į 6 psl. „dalis tebevykstančio tyrimo, susiju

rają konferenciją.
„Vytautas Kavolis buvo papras
tai žmogiškas. Jam tai buvo savaime
suprantama. Didžiuojuosi šiuo žmo
gumi ir norėčiau, kad jo rodytas
žmogiškumas taptų mūsų gyvenimo
dalimi. Kalbame apie skaidrumą,
moralumą ir atvirumą, trokštame
idealų ir vertybių įsikūnijimo kasdie
nybėje. Tačiau dažnai šie gražūs žo
džiai nėra grindžiami nuoširdumu",
— kalbėjo V Adamkus.
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Iš Ateitininkų g y v e n i n i o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Jau vasara - ruošiamės stovykloms
Stovyklų/renginių kalendorius
• liepos 3-12 d. Dainavoje
jaunųjų ateitininkų sąjungos stovykla. Kreiptis į Laimą Aleksienę, laleksa@ameritech.net

• liepos 12-23 d. Dainavoje
Moksleivių ateitininkų sąjungos stovykla. Kreiptis į registratorę Lionę Kaz
lauskienę, tel. 781-721-0535 arba el-paštu lione_namie@yahoo.com

• liepos 23-30 Dainavoje
Sendraugių sąjungos stovykla. Jau visa stovykla užpildyta. Jei norite būti
įvesti į laukiančiųjų sąrašą skambinkite Rūtai Kulbienei tel. 708-447-7121.
Neturintys stovykloje vietos, gali atvažiuoti dienos metu pasiklausyti
paskaitų.

• rugpjūčio 5-12 Kennebunkport, Maine
Dainavos Spyglio ežero vanduo gaivina Rytį Kulbį ir Gilių Aleksą Sendraugių
stovykloje pereitą vasarą. O dabar Spyglys laukia naujų stovyklautojų.

Laukiame Ateitininkų
sendraugių stovyklos
N I J O L Ė BALČIŪNIENĖ

Tuo metu esanti
Ateitininkų
sendraugių sąjungos CV tapo Siau
rės Amerikos ateitininkų vyriausias
organas. Baigdama savo kadenciją,
ASS CV 2000 m. įsteigė Šiaurės

Ateitininkų sendraugių Rytinio pakraščio poilsio savaitė, Tėvų pranciš
konų patalpose. Registruokitės (užsisakant kambarį) rašydami pranciškonų
raštinės vedėjams: Franciscan Guest House, P.O. Box 980, Kennebunkport,
ME 04046 arba rašydami: franciscanguesthouse@yahoo.com arba skam
bindami tel: (207) 967-4865.

• rugpjūčio 18-20 Panevėžyje, Lietuvoje
XV Ateitininkų federacijos kongresas • www.lietuvosateitis.org

• rugsėjo 1-4 Dainavoje

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos įkurtos stovyklavietės
elaukiant sendraugių ateiti
Dainavos 50 metų sukaktis.
ninkų stovyklos Dainavoje, pri
siminkime šios stovyklos ruo
šos komitetą, ku
riam nepagailime
DRAUGAS
patarimų bei kriti
(USPS-161000)
kos, bet pamiršta
THE
LITHUANIAN
VVORLD WIDE DAILY
me pasakyti AČIŪ!
Dažnai pamirštame
Published daily except Sundays and Mondays,
tuos, kurie nesigarlegal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of iegal Holidays as well as Dec.
sindami
atlieka
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
milžinišką darbą,
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
kad mes galėtu
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
mėm praleisti nuo
additional
mailing offices.
taikingą
savaitę
Subscription Rates. $120.00.
Dainavos stovyklo
Foreign countries $135.
je. Noriu atkreipti
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Jūsų dėmesį į ruo
Chicago, IL 60629-5589.
šos komiteto na
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
rius, jau šeštus me
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso,
siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
tus ruošiančius šią
Sendraugių stovyklos ruošos komitetas: buvę nariai Rita ir Andrius Rusenai, Rūta Mikulionienė,
prenumerata galioja.
stovyklą tyliai, ra Rūta Kulbienė, Marius Kasniūnas, Viktutė Siliūnienė, Asta Razmienė ir Daina Čyvienė.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
miai, neieškant dė
mesio bei viešo pri
JAV
Amerikos
ateitininkų
tarybą mienė ir Rūta Mikulionienė. Rita ir
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
pažinimo.
(ŠAAT), apimančią JAV ir Kanadą. Audrius Rusenai, kurie priklausė
• 3 mėn.$45.00
Ateitininkų federacijai
per Įsikūrus ŠAAT, nepavyko sudaryti šiam komitetui, šiais metais atsis
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$l 35.00 • 1/2 metų $70.00
sikėlus į Lietuvą, nutrūko Amerikos naujos ASS CV. Visos pareigos ir tatydino. Į šią stovyklą suvažiuoja iš
• 3 mėn.$60.00
ateitininkijos organizaciniai ryšiai. rūpesčiai ASS CV atiteko ŠAAT. įvairių JAV ir Kanados miestų šei
TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
Pats didžiausias tuo metu rūpestis mos su vaikais, atvyksta ir seneliai
JAV
buvo ateitininkų sendraugių stovyk 'paganyti' anūkėlius. Į šią stovyklą
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
los ruoša Dainavoje. Būnant ASS suplaukia apie 80 ar daugiau suau
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
CV teko man organizuoti ateitininkų gusių ir per 100 vaikučių.
Metams $80 00 «1/2 metų $70.00
sendraugių stovyklos Dainavoje aka
Kodėl tos jaunos šeimos taip
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuva:
deminę programą, o Vytautui Soliū- greit sutiko organizuoti sendraugių
Oro paštu
nui su šeima rūpintis ūkiniais reika stovyklą Dainavoje? BestovyklauMetams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Visi Šiaurės Amerikos ateitinin
lais.
damos šioje stovykloje, jos patyrė
Reguliariu paštu
kai, žadantys šią vasarą dalyvau
Metams $120.00 • 1/2 metų $66 00
koks
tai
didelis
turtas,
tiek
dvasiai,
Peržiūrėjus visų jaunų šeimų,
Tik šeštadienio laida oro paštu
ti Ateitininkų federacijos kon
stovyklaujančių šioje stovykloje, są tiek kūnui. Stovykloje šeimos atsi
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
grese, yra prašomi pranešti apie
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
rašą, nutariau paskambinti Viktutei palaiduoja nuo miesto triukšmo, už
savo dalyvavimą ŠAAT pirminin
Metams $68 00
Siliūnienei. Paaiškinau padėtį ir pa simezga ilgametės draugystės ir su
kei Danguolei Kuolienei ei. paš
klausiau ar negalėtų sudaryti jaunų sitariama susitikti kitais metais
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
tu: danguole@kuolas.com ar
redakcija@draugas.org
šeimų grupelę, kuri perimtų sen Dainavoje. Čia laukia pušynas, Rū
ba telefonu: 7 8 1 - 3 8 3 - 6 0 8 1 .
pintojėlis,
Rambyno
kalnas,
Spyglio
Moderatorius
- kun. Viktoras Rimšelis
draugių stovyklos organizavimą.
Norima sudaryti išeivijos atsto
•
Administracija
dirba kasdien,
Viktutė išklausė ir prašė laiko pasi ežerėlis, Kryžių kalnas, senasis
nuo
8:30
iki
4
3
0
,
šeštadieniais
nedirba.
vų sąrašą.
tarti su draugais. Už kelių dienų ąžuolas ir šermukšnė, kurios šakose
• Redakcija dirba kasdien,
Toks pranešimas tačiau neatsto
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
paskambino sakydama, kad susida karstosi vaikai.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
ja registracijos į patį kongresą.
rė būrelis jaunų šeimų, kurios sutin
Dienos prasideda šv. Mišiomis.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Raginame kuo greičiau regis
ka ruošti šią stovyklą.
Po pusryčių tėveliai eina į paskaitas
gavus prašymą, ką nors skelbti.
truotis kongresui per tinklalapį:
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Įdomu, kad šiame komitete, ar kitus užsiėmimus, vaikučiai
Nenaudotų straipsnių nesaugo.
www.lietuvosateitis.org.
įsikūrusiame 2000 m., beveik visi tie pagal amžių lanko užsiėmimų, tau
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
patys dirba iki dabar. Šį komitetą tinių šokių, dainavimo ar kitus
XV Ateitininkų
Federacijos kon
El-paštas:
sudaro Viktutė Siliūnienė - ryši būrelius. Mažiukai su priežiūra bė
gresas įvyks š.m. rugpjūčio 18-20
rastine@draugas.org
gioja
po
Dainavos
kalnelius.
ninkė, Marius Kasniūnas, Rūta Kul
d. Panevėžyje.
skelbimai@draugas.org
bienė, Daina Čyvienė, Asta Raz
Nukelta i 4 psl
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„SUSITELKĘ LIETUVIAI
GALI IR KALNUS
NUVERSTI"
Taip pasakė Lietuvos Respub išaugo 2 kartus. Žinoma, čia ir Lie
likos ambasadorius JAV ir Meksikai tuvos verslininkų nuopelnas, bet,
Vygaudas Ušackas pasikalbėjime manau, ir mes, diplomatai, šiek tiek
su „Draugo" bendradarbiu Algiu Za- prisidėjome, skatinant Lietuvos ver
paracku. Amb. Ušackas su šeima — slininkus drąsiau ieškoti rinkų
žmona Loreta, sūnum Raimondu ir Amerikoje, tuo būdu plečiant preky
dukra Paulą — š.m. liepos 5 d. atsi binius mainus tarp Lietuvos ir JAV.
sveikina su Amerika ir išvyksta į
— Jūsų kadencijos metu Lie
Europą, kur jo laukia nauja aplinka tuvos vardas dažnai buvo mini
ir nauji įsipareigojimai, atstovaujant mas JAV žiniasklaidoje. Iš tų
Lietuvai ir lietuvių tautai.
visų paminėjimu galbūt labiau
— Baigiant penkerių metų siai išsiskiria JAV prez. Bush
darbą JAV ir Meksikoje, „Drau lankymasis Vilniuje bei prez.
go" redakcijos, skaitytoju ir rė Adamkaus lankymasis Ameri
mėjų vardu dėkoju Jums, amba koje. Kuris tų apsilankymu, Jū
sadoriau, ir ambasados tarnau sų nuomone, suteikė daugiausia
tojams, ypač spaudos sekreto dėmesio
riui Kęstučiui Vaškelevičiui už
— Galime iš tikrųjų pasidžiaug
nuoširdų ir rūpestingą bendra ti, kad per tuos penkerius metus
darbiavimą. Ką norėtumėte pa ryšiai tarp JAV ir Lietuvos valstybių
sakyti „Draugo" redakcijai ir vadovų buvo labai tamprūs. Net
skaitytoj ams?
triskart prez. Adamkus susitiko su
prez. Bush dvišaliu pagrindu: kartą
Vašingtone, kartą Vilniuje ir dar
kartą su Baltijos valstybių vadais
Rygoje.
Be abejo, Lietuvai didžiausią
naudą davė JAV prezidento vizitas
Vilniuje. Tai buvo istorinis įvykis,
kadangi pirmą kartą JAV preziden
tas lankėsi Lietuvoje, ir kaip tik
tomis istorinėmis dienomis, kai Lie
tuva įstojo į NATO. Dabar, kai per
žvelgiu savo asmeninius archyvus ir
juose sukauptas spaudos iškarpas,
akivaizdžiai matau, kiek daug dė
mesio JAV žiniasklaida skyrė prez.
Bush vizitui Vilniuje. Įdomu ir tai,
kad, kai tik tenka susitikti su prez.
Bush, jis visuomet man pamini tą
istorinį apsilankymą Lietuvoje, kai
jis ir žmona Laura Bush galėjo
LR ambasadorius JAV ir Meksikai pajusti Lietuvos žmonių svetingu
Vygaudas Ušackas 2005 m. išleido mą, o taip pat išgyventi tą jaus
knygą — „Kalbų, straipsnių ir interviu mingą momentą ir lietuvių reakciją,
rinkinys". Knygos sutiktuvės buvo kai prez. Bush pasakė: „Nuo šiol
suruoštos VVashington, DC. ir dauge Lietuvos priešas bus ir JAV prie
lyje lietuvių telkinių. Visur ambasado šas!''
rius gausiai susirinkusiems tautiečiams
— Mūsų vyresnioji karta, tu
mielai pasirašinėjo j knygą. Už knygos
rint omeny tuos diplomatus, ku
platinimą gautos pajamos skiriamos
rie okupacijos metu atstovavo
labdarai.
Elvyros Vodopalienės nuotr.
Lietuvai užsieniuose, turbūt
svarbiu istoriniu momentu lai
— Noriu padėkoti visiems Ame kytų JAV prezidento vizitą Ry
rikos lietuviams, ypač „Draugo" goje, kur jis viešai pasmerkė Moredakcijai bei skaitytojams už iš lotov-Ribbentrop paktą. Ar Jūs
reikštą paramą man ir mano šeimai, su tuo sutiktumėte?
per daugiau kaip penkerius metus
— Visiškai taip. Žinot, dabar
atliekant Lietuvos ambasadoriaus sunku lyginti kiekvieno vizito pras
pareigas JAV. Galiu teigti, kad tie mę. Kai prieš ketverius metus prez.
metai buvo vieni iš derlingiausių Adamkus lankėsi Baltuosiuose rū
diplomatine, politine ir ekonomine muose, prez. Bush jau tada pasakė:
prasme. Per tą laikotarpi mums pa „aš neįsivaizduoju NATO plėtros be
vyko pasiekti didžių laimėjimų. Lietuvos", kad nėra geriau šiai
Pabrėžiu žodį mums — bendrai vei narystei pasiruošusios valstybės,
kiant Lietuvos, Amerikos lietuviams kaip Lietuva. Prez. Bush vizitas į
ir JAV diplomatijai. Didžiuojuosi ir Vilnių turėjo kitą prasmę: pabrėžė
džiaugiuosi, kad galėjau šiek tiek mūsų galutinį sugrįžimą į tarp
prisidėti ir asmeniškai, kartu su tautinę bendruomenę, į Vakarus.
savo kolegomis — ambasados dar Rygoje prez. Bush, manau, padarė
buotojais, generaliniais konsulais, labai svarbų ir drąsų pareiškimą,
konsulatų darbuotojais New York ir pasmerkdamas tuos Berlyno-MaskČikagoje, taip pat vis gausėjančiu vos susitarimus, kurie įvyko prieš II
pasaulinio karo pradžią. Kaip prisi
garbės konsulų būriu.
Prieš dvejus metus tapom mename, ne visi buvo tuo patenkin
NATO nariais, o toji narystė apvai ti, ne visi laikraščiai tai įvertino tei
nikavo ir pabrėžė faktinį ryšį tarp giamai, bet tas prezidento pareiški
Lietuvos ir Amerikos. Be to, per tuos mas buvo ypatingai svarbus.
daugiau kaip penkerius metus
— J ū s taip pat atstovavote
mums pavyko daug pasiekti, skati Lietuvai Meksikoje. Ar galėtu
nant ekonominius ryšius: Lietuvos mėte paminėti, kaip sustiprėjo
eksportas į JAV padidėjo net 4 kar ryšiai tarp Meksikos ir Lietu
tus; JAV gaminių importas taip pat vos?
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Lietuviško muziejaus sukaktis

B

irželio mėnuo lietuvių tauto
je gausi sukaktimis, tačiau
didžioji jų dalis — skau
džios: sovietų okupacijos pradžia,
pirmieji trėmimai į Sibirą, prasi
dėjęs II pasaulinis karas ir vokie
čių okupacija, atnešusi ne mažiau
teroro, kaip ir bolševikų... Tiesa,
birželyje įvyko tautos sukilimas,
Laikinosios Vyriausybės sudary
mas ir Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimas. Bet tai — tik švyste
lėjimas, kurį nedelsiant užgniaužė
naujojo okupanto kumštis.
Nuo tų lemtingų birželio įvy
kių šiemet sukako 65-eri metai,
bet lietuviai jų nepamiršo. Net ir
išsibarstę po platųjį pasaulį, dera
mai tas datas prisiminė, pagerbė
savo tautos kankinius.
Čikagos lietuviai šiemet gali
paminėti ir linksmesnę sukaktį —
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus 40 metų gyvavimo jubiliejų.
Tik kažkodėl sukaktuvinės šventės
ruošimas paliktas paties muzie
jaus vadovybei, o eilinė publika
šiam įvykiui nerodo pakankamai
dėmesio. Tačiau Čikagos miestas
muziejui teikia nemažai reikšmės,
yra jį įtraukęs į lankytinų vietų
sąrašą, „Balzekas Museum of Lithuanian Culture", o prie didesnių
gatvių miesto pietinėje dalyje ga
lime matyti lenteles, nurodančias
kelią į šį muziejų. Beje, sukakties
proga dalis (tiesa, nelabai ilga) pro
muziejų einančios 65-osios gatvės
Čikagoje yra gavusi „Balzekas
Way" vardą.
Muziejaus pradžia laikytini
1966-ieji, o jo pradininku — Stan
ley Balzekas, Jr. Tuomet jaunes
nysis Balzekas turbūt tikrai nepa
galvojo, kad jo asmeninė įvairių,
ypač lietuviškų, senienų kolekcija
išaugs į visateisį muziejų. Antra
vertus, daugelis didelių užmojų
išauga iš „mažų grūdelių", iš kieno
nors asmeniškos iniciatyvos.
Daug kas mėgsta keliauti, lan
kytis antikvaruose ir, progoms
pasitaikius, įsigyti patinkamų se
nienų, bet ne visi turi sumanumo,
ryžto ir net išteklių savo rinkinius
„išvesti į platesnį pasaulį". Stan
ley Balzekas, Jr. buvo vienas tų
žmonių, kuriam netrūko nė vienos
čia paminėtų savybių. Jo tėvas

turėjo didžiausią (lietuvio savi
ninko) automobilių parduotuvę
Čikagoje „Balzekas Motor Sales"
(ji dar ir šiandien tebeveikia prie
Archer ir California gatvių, Brighton Park apylinkėje). Dar būdamas
studentu DePaul universitete,
Stanley jaunesnysis talkino tėvui
toje automobilių parduotuvėje, o
vėliau — 1966 m. — į šalia jos
esantį pastatą perkėlė ir savo
kolekciją, kuri nebetilpo jo na
muose.
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus klestėjimo metas prasidėjo
nuo 1986-ųjų, kuomet S. Balzekas
nupirko buvusios ligoninės pastatą
6500 S. Pulaski Rd., jį iš pagrindų
remontavo ir čia perkėlė savo mu
ziejų, kuris šiandien yra gausiai
lankomas ir lietuvių, ir ypač ame
rikiečių. Neveltui muziejui pri
kabintas „lietuvių kultūros" var
das: jame nuolat vyksta įvairūs
kultūriniai renginiai, ruošiami
simpoziumai, paskaitos, filmų per
žiūros, vaikų ir jaunimo ekskursi
jos (muziejuje yra vaikams skirta
salė) ir kiti renginiai. Muziejus
turi tamprius ryšius su Čikagos
„Museum of Science and Industry", taip pat „Field Museum", su
pastaruoju kasmet ruošia etninės
kultūros pažinimo seminarus. Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejuje
dažnai medžiagos savo moksli
niams darbams ieško studentai
tiek amerikiečiai, tiek lietuviai
(net atvykstantys iš Lietuvos), nes
čia yra sukaupta per 40,000 retų
knygų, daugybė senų žemėlapių,
numizmatikos rinkiniai ir kiti ver
tingi eksponatai.
Muziejus turi savo narių-rėmėjų, savanorių talkininkų, ypač
talkininkių — Čikagos Lietuvių
moterų gildiją, kuri įvairiai talki
na muziejaus priežiūros bei ki
tuose darbuose, taip pat patarnau
ja dovanų parduotuvėlėje. Leidžia
mas periodinis leidinys — „Lithuanian Museum Review", o apie
Balzeko Lietuvių kultūros muziejų
dažnai teigiamai atsiliepia ir
amerikiečių leidiniai.
Linkime Balzeko Lietuvių mu
ziejui ir jo sumaniajam steigėjui
bei prezidentui Stanley Balzekas,
Jr, ilgiausių metų!

J
— Iš tiesų per tuos metus man
teko garbė atstovauti Lietuvai ir
Meksikos valstybėje. Mūsų ryšiai su
Meksika nėra tokie intensyvus, kaip
su JAV, bet, drįsčiau teigti, kad per
tuos metus pavyko juos suaktyvinti.
Man teko garbė 2002 m. suorgani
zuoti prez. Adamkaus ir jo žmonos
Almos oficialų vizitą į Meksiką. Kar
tu su prezidentu vyko ir gausi, apie
20, verslininkų delegacija iš Lietu
vos. Šio vizito dėka buvo pasirašyta
nemažai susitarimų, kurie dabar
įgyvendinami.
Teko pastebėti, kad, galbūt dėl
didelių atstumų, meksikiečiai ir
lietuviai nedaug žino apie vieni kitų
rinkos galimybes. Įdomu, kad tam
tikrą susipažinimo vaidmenį atlieka
kultūriniai mainai. Mes buvome su
ruošę Lietuvos filmų festivalį Mexico City, prieš maždaug porą metų
Vilniuje vyko garsaus meksikiečių
skulptoriaus Marino paroda. Šių
metų pabaigoje vėlgi vyks nemažai

kultūrinių renginių Europos Sąjun
gos dienos rėmuose. Manau, kad šie
kultūriniai renginiai atvers duris
platesnei pažinčiai tarp Lietuvos ir
Meksikos.
— Tarp visu rūpesčiu* kelio
nių ir Įsipareigojimų, kaip J ū s
radote laiko sportui, ypač krepsimui?

— Atvykęs į JAV, netrukus pa
stebėjau, kad sportas yra natūralus
magnetas, kuris traukia įvairių kar
tų Amerikos lietuvius. Krepšinis, o
dabar taip pat futbolas, tenisas,
manau, kad ir golfas, netrukus su
burs įvairių kartų ir imigracijos ban
gų tautiečius. Todėl, kažkada žaidęs
krepšinį Vilniaus universiteto ko
mandoje, ir Skuode savo mokykloje,
pasinėriau į „sporto diplomatiją",
kadangi mačiau, kad tai labai natū
ralus būdas susisiekti ir paskatinti
burtis Amerikos lietuvius, išsibars
čiusius po visas valstijas.
Nukelta i S psl.
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Iš ateitininkų gyvenimo

Los Angeles ateitininku šeimos šventė

Žydra van der Sluys

Kaip vaikai galėjo pa nislovui Anužiui per mokslo metų
dėti visuomenei? Visuo užbaigimą. Dėkingas klebonas pa
menei, kuri supa m u s juokavo, kad norėtų tokią sumą gau
šeštadieniais ir sekma ti iš JAS narių kiekvienais metais.
dieniais, ir visuomenei,
Globėja Vita papasakojo, ką dar
kuri gyvena toli nuo jauniai ir jaunučiai nuveikė per pas
mūsų, kurių narių mes taruosius metus. Šalia susirinkimų,
nepažįstame? Vienas jie važiavo į dvi iškylas: San Fernan
b ū d a s — t a i rinkti do misiją ir Descanso botanikos so
plastmasinius butelius, dus. Vieno susirinkimo metu vaikai
skardines perdirbimui. aplankė net 5 šalis! O kur dar detali
Kiekvieną susirinkimą pažintis su „savo kiemu" — ekskur
JAS nariai sunešdavo sija po S v. Kazimiero parapiją ir
maišus, pilnus pakarto bažnyčią.
tinai panaudojamų at
Atėjo eilė J A S kuopos nariams
liekų. Ponia Vita buvo
parodyti savo talentus. Broliai Ginpadariusi termometrą,
kuriame vis žymėdavo t a s ir ^ a s Kazlauskai pagrojo pianinu. Paulą van der Sluys perskaitė
„laipsnius" — uždirb
savo pačios sukurtą eilėraštį. Vėjas
tus pinigus. Lapkričio
Vasiliauskas atliko muzikinį kūrinį
sueigoje ji sakė, turinti
pianinu. Pasipuošę įvairių kraštų
Naujieji Los Angeles JAS kuopos nariai iš k: Ariana Žukaitė, Vėjas Vasiliauskas, Alytė Ruplėnaitė tikslą, k a d termome kepurėmis, visa JAS kuopa sudaina
ir Andrius Polikaitis. Antroje eilėje kun. Tomas Karanauskas, MAS CV pirm. Dainė Narutytė- tras pasiektų 100 laip vo „Mūs pasaulis nedidus".
snių. Ką j ū s manote?
Quinn, globėja Vita Vilkienė ir Marius Vilkas.
Po to visi dainavo skambias dai
Tik iš s u r i n k t ų per
nas,
kurias vedė Linas ir sesuo Vita
dirbamų atliekų jau
f£. .m. gegužės 2 1 d. įvyko Los suorganizuoti suneštiniai užkan
niai ir jaunučiai per metus uždirbo Polikaičiai. Ką Los Angeles atei
^ ^ Angeles ateitininkų Šeimos džiai. Stalus puošė Birutės Miliron
112 dol.! Ateitininkai taip p a t užsi tininkai darytų be šios dainingos
KJ šventė. Iš p a t ryto jauniai, gėlių puodynės, kurias buvo galima
dirbo pinigų dviejuose saldumynų šeimos ?
jaunučiai, moksleiviai ir sendraugiai nusipirkti. Salėje veikė Jaunųjų
išpardavimuose. Dalis uždirbtų pi
rinkosi į Sv. Kazimiero parapiją. Į ateitininkų kuopos veiklos parodėlė.
Šeimos šventė buvo užbaigta
nigų
—
397
dol.
buvo
pasiųsti
ura
bažnyčią .prieš Mišias iškilmingai
sukurta giesme „Lietuva
Šeimos šventės prelegentė Dai gano „ K a t r i n a " nukentėjusiems, Maironio
brangi". Visi šventės"dalyviai sustojo
įneštos ateitininkų kuopų vėliavos. nė Narutytė-Quinn paskatino lenk
Kita dalis — 233 dol. buvo paaukota giedoti, susikabinę rankomis į
Viena iš jų buvo nepaprasta. J A S tyniauti, kuris miestas Amerikoje
kuopos vėliavą padailino, atnaujino turės daugiausia kandidatų į MAS ? paremti Sv. Kazimiero bažnyčiai. Ši didžiulį ratą.
s u m a buvo įteikta klebonui S t a ir prisiuvo kun. Stasio Ylos kuopos Aišku, bus atsižvelgta į tuose mies
vardą darbščioji Valė Ruzgienė. tuose gyvenančių
Mišių metu k u n . Tomas Kara lietuvių
skaičių.
nauskas pasikvietė į priekį Valę ir Kitaip niekas ne
Vitą Ruzgius, kaip vėliavos krikšto aplenks Čikagos...
tėvus, taip pagerbdamas jų darbą. Kalbėtoja priminė
Kunigas pašventino atnaujintą vė ir aptarė filosofo
liavą.
Stasio Šalkauskio
Po šv. Mišių ateitininkai ir j ų
artimieji bei draugai liko bažnyčioje
stebėti kandidatų priesaiką. J A S
nariais tapo Andrius Polikaitis,
Aleksandra Ruplėnaitė, Vėjas Vašiliauskas ir Anjana Žukaitė. Moks
leivių įžodį, iškilmingai prisiekdamos, davė devintokės Liana Bandžiulytė ir Ringailė Barysaitė. Joms
žaliąsias MAS juosteles užrišo gar
bės viešnia, naujoji Moskleivių atei
tininkų sąjungos centro valdybos
pirmininkė Dainė Narutytė-Quinn.
Po priesaikų visi patraukė į
parapijos salę. Ten laukė sendraugių

Kongreso
parodos
AF XV Kongreso m e t u numato
m a organizuoti p a r o d a s (foto,
dailės, i s t o r i n e s apie ateiti
ninkų veiklą). Norinčius ekspo
nuoti savo d a r b u s prašytume
pranešti iki birželio 30 d. tel.
865913901
arba
ei.paštu:
zostautaitelina@yahoo.fr.
Parodų koordinatorė Lina Žos
t a u t a i t ė . Visus d a r b u s , j a u pa
ruoštus eksponavimui, reikėtų
pristatyti n e vėliau kaip iki
š.m. rugpjūčio 1 d. į Panevėžio
katechetikos centrą, Marijonų
24, Panevėžys.
J a u n u č i ų i r moksleivių kuopos
yra s k a t i n a m o s apipavidalinti
savo kuopų veiklą plakatuose.
Tai gal b ū t ų g e r a s užsiėmimas
stovyklose?
I

principus.
Naujosios
m o k s l e i v ė s
Barysaitė ir Ban
džiulytė perskaitė
savo puikiai pa
rašytus rašinius.
Jaunių ir jau
nučių globėja Vita
Vilkienė peržvelgė
praėjusius mokslo
metus. Veiklos šū
kis buvo: „Mes visuomenės viltis".

Naujosios Los Angeles MAS kuopos narės Ringailė Barysaitė ir Liana Bandžiulytė. Prie vėliavos Lina
Polikaitytė ir kuopos globėja Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom.

Tęsinys — atkelta iš 2 psl.

Laukiama Sendraugių stovykla
v

Šioje stovykloje būna visų są
jungų (jaunųjų, moksleivių, stu
dentų ir SAAT) pranešimai bei
pasitarimai ateitininkams rūpimais
klausimais. Po vakarienės visa sto
vykla džiaugiasi nuotaikingomis
vakarinėmis programomis.
Komitetas kasmet stengiasi
įnešti ką nors naujo į stovyklos pro
gramą. Praeityje parinktos temos
buvo: „Žymūs žmonės", „Lietuva per
amžius", „Per pasaulį keliaujame".
Viena ypatinga tema buvo „Baltijos
jūros kruizas". Visa stovykla 'plaukė'
į skirtingas pasaulio vietas, kur susi
pažino su tos vietovės aplinka,
trumpa istorija ir lietuvių telkiniais.
Vadovai vilkėjo jūreivių marškiniais
ir jūreivių kepurėmis, o ant kajutes
kambario) durų, apsistojančiųjų
pavardes buvo užrašytos ant gelbėji

mosi r a t o su kabančiu inkaru.
Baltijos jūros kruizui pasitaikė labai
geras oras, laivas „ramiai plaukė" ir
nebuvo sergančių jūros liga. Šių
metų stovyklos tema yra „Su daina".
Stovyklautojus skatins susipažinti
su įvairiomis lietuviškomis dainomis
ir giesmėmis. Kasdieną bus švenčia
ma skirtinga lietuviška šventė ir
s u p a ž i n d i n a m a su tos šventės
papročiais, tradicijomis bei daino
mis.
Stovyklos ruošos komitetas įde
da nepaprastai daug laiko, energijos
ir darbo, ruošiant šią stovyklą.
J i e m s reikia suorganizuoti paskai
t a s , v a k a r i n e s programas, vaiku
čiams darbelių grupes bei užsiė
mimus pagal amžių, pasirūpinti kas
tuos būrelius ves. surasti stovyklai
vadovus, ūkvedį, šeimininkes, virtu

vei darbininkus ir svarbiausia — iš
kur 'importuoti' stovyklai kapelioną.
Komitetas džiaugiasi ir dėkoja
praeitose stovyklose dalyvavusiems
iš Lietuvos kunigams: Kęstučiui Ke
valui, Antanui Saulaičiui, Rimvydui
Adomavičiui i r Gintarui Vitkui.
Stovyklauti pirmenybė teikiama
sendraugiams ateitininkams (bent
vienas šeimos narys), jei bus vietos,
priimami svečiai pagal užsiregist
ravimo eigą. Si stovykla Dainavoje,
ruošiama liepos 23-30 dienomis,
greit užsipildo. Norintys dalyvauti,
prašome skambinti Rūtai Kulbienei,
tel. 708/447-7121. Visų ateitininkų
vardu dėkojame J u m s Viktutė,
Mariau, Rūta, Daina, Asta, Rūta už
Jūsų įdėtą darbą ruošiant šią atei
tininkų sendraugių stovyklą Dai
navoje, kad mes atvažiavę turė
tumėme progą praleisti savaitę pa
kilioje ateitininkiškoje nuotaikoje,
lietuviškoje dvasioje siekiant visa
atnaujinti Kristuje.
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„SUSITELKĘ LIETUVIAI GALI IR KALNUS
NUVERSTI"
Atkelta iš 3 psl.
Taip pat džiaugiuosi, kad galė
j a u dalyvauti daugelyje krepšinio
turnyrų, kad ketverius metus iš eilės
rengėme „Ambasadoriaus krepšinio
taurės" žaidynes Vašingtone. Tikiuo
si, kad ši tradicija bus tęsiama.
Bet noriu pridurti, kad ne tik
krepšiniu domisi lietuviai, bet ir fut
bolu, ir lauko tenisu, ir golfu. Prisi
pažinsiu, kad ir aš j a u „susirgau
golfo liga", kurią, matyt, bus sunku
pagydyti. Žinau, kad golfo turnyrai
taip pat vyksta JAV, tad tikiuosi
atskristi iš Londono ir pratęsti ben
dravimą su lietuviais, šį kartą jau ne
politinėje arenoje, bet sportinėje ar
golfo aikštėje.
— S a v o kadencijos laikotar
p i u l a n k ė t ė s daugelyje kultūri
n i ų r e n g i n i ų . Kokius įspūdžius
i š s i v e š i t e iš tų renginių?
— Visų pirma — Lietuvių opera
Čikagoje! Tai kažkas unikalaus, neįti
kėtino. Man pirmą kartą lankantis
Čikagoje, buvo sunku patikėti, kokią
turim nuostabią Čikagos Lietuvių
operą! Man taip pat buvo garbė da
lyvauti jos 50 metų jubiliejaus šven
tėje. Džiaugiuosi, kad mano žemietis
V. Momkus ir daugelis kitų entuzias
tų išlaiko Lietuvių operą. Noriu pa
linkėti, kad šį unikumą išlaikytų, o
tuo būtų paskatinta jaunoji lietuvių
k a r t a į operą įsijungti. Tokio kito
vieneto, kaip Lietuvių opera, visoje
Amerikoje nesu girdėjęs ar matęs.
Man teko dalyvauti įvairiau

siuose koncertuose, parodose, pris
tatymuose, taip pat rengti parodas ir
garsių dainininkų koncertus amba
sadoje, S m i t h s o n i a n I n s t i t u t e ir
kitur. Lietuviai kviečiasi muzikan
tus iš Lietuvos ir tie renginiai taip
pat yra natūrali proga sueiti k a r t u ,
susiburti. Noriu visiems kultūrinin
kams palinkėti sėkmės ir ištvermės.
— J ū s ų d a r b ą p a l e n g v i n a ir
nemažas būrys garbės konsulų,
veikiančių į v a i r i u o s e J A V m i e s 
tuose. Kaip s e k a s i s u j a i s b e n 
drauti?
— Vienas m a n o uždavinių, į
JAV atvykus, buvo kiekvienoje iš 50
valstijų matyti plevėsuojant Lietu
vos trispalvę, t.y., įsteigti garbės
konsulatą, kuris a t s t o v a u t ų Lietu
vai. Pradžioje buvo šiek tiek nesu
sipratimų su JAV valdžia: ji nesu
prato, kodėl m u m s reikia tiek daug
garbės konsulų. Po d e t a l a u s paaiš
kinimo, kai pasakiau Valstybės de
partamento p a r e i g ū n a m s , kad mes
esame Amerikos d r a u g a i , bet norė
čiau tą mūsų d r a u g y s t ę dar labiau
išplėsti, norėčiau, k a d m u m s atsto
vautų JAV piliečiai, kurie padėtų
garsinti Lietuvos vardą, s k a t i n t ų
kultūrinius-ekonominius mainus,
Vašingtonas tokiai m a n o vizijai pri
tarė. Šiuo metu j a u t u r i m e 15 garbės
konsulų. Stengiuosi šioms parei
goms parinkti žmogų, k u r i s būtų su
interesuotas skirti savo laiką, būtų
pripažintas savo mieste a r b a valsti
joje, turėtų gerus politinius ar eko
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anslerienei stoties budintis paaiškino, kad
keleivinis traukinys iš Bresto važiuoja į
Minską per Baranovičius, o į Vilnių keleivinis
traukinys nevažiuoja. Jis patarė važiuoti iki
Baranovičių, o iš ten gal papuls prekinis traukinys
į Vilnių. Bresto traukinių stotyje laukiantys lietu
viai, gal kokia 10 šeimų, nutarė važiuoti iki
Baranovičių, atvažiavus išlipti ir laukti Vilniaus
traukinio. Per stoties garsiakalbį pranešė, kad į
Minską keleivinis traukinys važiuoja už dviejų
valandų iš pirmo kelio. Tačiau norint važiuoti
reikia pirkti keleivio bilietą, o pinigų niekas iš
pabėgėlių lietuvių neturi. Be to, su tokiu bagažu
traukinio palydovės nenori priimti į vagonus.
Nebeprisimenu, kaip buvo išspręstas šis klausimas
su traukinio viršininku ir vagonų palydovėmis. Vis
tik po dviejų valandų išvažiavome iš Bresto.
Važiavome kaip tikri ponai keleiviniame vagone.
Vagonai buvo šildomi ir buvo galima gauti arbatos
— šilto vandens. Kelias iš Bresto į Baranovičius
gana nuobodus, aplinkui miškai ir miškai. Paga
liau po kelių kelionės valandų atsidūrėme Bara
novičiuose. Kiek pamenu, stoties pastatas karo
metu buvo sugriautas ar sudegęs. Vėl reikėjo lauk
ti ant perono. Per naktį laukdami lauke sušalome
ir sužvarbome, pasikeisdami bėgdavome į stoties
baraką šiek tie apšilti. Iš ryto sužinojome, kad pre
kinis traukinys važiuos į Vilnių, tik iš tolimesnio
kelio. Nešant daiktus į vagoną, vėl buvome apvogti.
Du maišus su daiktais ir mano mokykliniu portfe
liu, kuriame buvo dienoraštis, pavogė. Dienoraščio
aš labai gailėjausi. Pagaliau išvažiavome. Tai buvo
1945 metų vasario mėnesio vidurys.

nominius ryšius ir galėtų būti „va
rikliukas", kuris „užvestų", skatintų
ir ragintų bendravimą tarp savo val
stijos ir Lietuvos. Tikiuosi, kad tas
darbas taip pat bus tęsiamas ir, pa
remiant JAV lietuviams, galėsime
surasti daugiau nemokamai dirban
čių garbės konsulų, kurie prisidės
prie dvišalių mainų stiprinimo.
— A t k ū r u s nepriklausomybę,
iš L i e t u v o s į JAV a t v y k s t a vis
d a u g i a u l i e t u v i ų . Kaip e i n a s i su
b e v i z i o įvažiavimo klausimais?
— Amerika yra imigrantų kraš
tas. Naujoji jų karta, kaip ir galbūt
pati pirmoji apie 19 a. pabaigą-20 a.
pradžią, daugiausia atvyko čia dėl
ekonominių priežasčių. Dabar gyve
name tokiu laikotarpiu, kai sienos
pasidarė atviros ir galime išvažiuoti
į užsienį. Taip pat turime pripažinti,
kad Lietuvoje ne visiems sudaromos
galimybės gerai uždirbti ir gyventi.
Manau, kad t a migracija šiuo metu
y r a n a t ū r a l i . Svarbiausias mūsų
uždavinys Lietuvoje sukurti tokias
sąlygas, kad žmonės ne tik neišva
žiuotų, bet ir grįžtų į tėvynę.
Aš manau, kad bevizio režimo
klausimas yra garbės reikalas tiek
JAV valdžiai, tiek Lietuvai. Kadangi
mes kalbam ne apie migraciją ar pa
bėgimą iš Lietuvos, o apie teisėtą į
JAV 90—čiai dienų atvykimą su tu
ristinėmis vizomis. Garbės reikalas
JAV valdžiai pripažinti ir daugiau
nediskriminuoti Lietuvos piliečių
kitų ES narių atžvilgiu. Ar mes
prastesni JAV sąjungininkai ir drau
gai? Jeigu dabar svarstomas bevizis
režimas lenkams, kodėl ne lietu
viams?

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS
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negausią mantą, kurios didesnę dalį praradome
Lenkijoje ir Baltarusijoje. Daiktus susinešėme į
stoties keleivių laukimo salę. Stoties budėtojas pa
rodė nuošalų kampelį susidėti daiktus. Neaišku bu
vo, kada koks nors traukinys važiuos į Kauną. Be
to, sužinojome, kad už važiavimą keleiviniu trau
kiniu reikia mokėti, išsiperkant bilietą. Pinigų nė
vieni pabėgėliai neturėjo, neturėjome ir mes. Tiesa,
turėjome keliasdešimtis vokiškų markių, bet jos
buvo bevertės. Iškilo naujas rūpestis, ypač susirū
pino Mamytė ir kitos pabėgėlių moterys. Tačiau nė
ra padėties be išeities. Moterys sužinojo, kad vie
nuolyne, netoli Šv. Onos bažnyčios, sugrįžtantiems
iš Vokietijos pabėgėliams suteikiama piniginė pa
šalpa. Mamelė su kitomis moterimis išsiruošė, prie
jų ir aš išsiprašiau, kad paimtų mane kartu, nes
labai norėjau pamatyti Vilnių, Gedimino pilį. Visas
būrys išėjome į miestą ieškoti to šalpą teikiančio
vienuolyno. 1945 m. vasario viduryje Vilniaus
miestas atrodė labai liūdnas. Sodų gatvėje beveik
visi namai buvo sudegę, tai buvo klaikus vaizdas.
Atėję į Aušros Vartus, suklupome gatvėje prie Švč.
Marijos Gailestingumo Motinos stebuklingojo pa
veikslo, karštai meldėmės dėkodami- Dievui, kad
per Marijos užtarimą laimingai sugrįžome iš tos
Sugrįžtame į Lietuvą
kelionės, kurios metu teko išgyventi tiek daug
ilnius, Vilnius., kažkas sušuko, žiūrėdamas vargo ir kančių. Pasimeldę Aušros Vartuose, sku
pro pravertas prekinio vagono duris. Aš taip bėjome ieškoti to labdaringo vienuolyno. Ėjome Di
pat pro plyšį žiūrėjau į šį mokykloje daug kartų džiąja gatve, kurioje taip pat daug pastatų 1944 m.
girdėtą miestą, Lietuvos sostinę Vilnių. Pradžios vasarą, Vilniaus karinės operacijos metu, buvo
mokykloje kiekvieną dieną po pamokų, pakalbėję virtę griuvėsiais ar sudegę. Gatvėje žmonės tarpu
maldą, mes mokiniai choru kartodavome „O Vil savyje kalbėjo lenkiškai arba rusiškai. Paklausus
niaus neužmiršk, lietuvi". Vilniaus kalveles ir gat praeivių, k u r yra tas labdarą teikiantis vienuoly
ves dengė gilus vasario sniegas, spaudė šaltukas, nas, jie pradėdavo aiškinti lenkiškai, iš to aiškini
nors diena buvo graži ir saulėta. Pagaliau po ilgų mo, nemokėdami lenkų kalbos, nedaug ką suprasodisėjinių kelionių mūsų šeima, be vieno nario, su davome. Po daugelio paklausimų ir klaidžiojimų,
grįžome į Tėvynę. Apie to nario — šeimos galvos — paklausėme pagyvenusią moteriškę, kuri nužvel
likimą nieko nežinojome. Traukimui sustojus gusi mus nuo galvos iki kojų. pamačiusi, kokie mes
Vilniaus geležinkelio stotyje, iš vagono išsinešeme suvargę bei apgailėtinai atrodome, prakalbo lietu
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Antra vertus garbės reikalas ir
mums, kiekvienam Lietuvos pilie
čiui, gerbti ir laikytis JAV įstatymų.
Jeigu viza yra dviejų mėnesių, pri
valom tos vizos reikalavimų laikytis
ir laiku iš JAV išvykti. Esu tikras,
kad abi šalys ir abiejų šalių piliečiai
išlaikys šį garbės egzaminą ir tu
rėsime galimybę vykti į JAV dviejų
mėnesių laikotarpiui be vizos.
— J ū s pirmiausia išvykstate,
rodos, į Vilnių, po to į naują pa
skyrimą Londone. Kokie nauji
iššūkiai J ū s ų ten laukia?
— Pirmiausia stengsiuosi pa
naudoti savo patirtį, įgytą JAV,
stiprinant politinius saitus t a r p
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos,
skatinant tarp jų ekonominius mai
nus. Pastebėjau, kad daug didžiulių
JAV įmonių, investicinių fondų yra
įsteigę savo skyrius visoj Europoj,
ypač Londone, todėl tikiuosi, kad tie
ryšiai, kuriuos užmezgiau JAV,
pravers ir tenai. Aš taip pat pasi
stengsiu atkyviau siekti ir bendrauti
su vietiniais lietuviais, kurių Brita
nijoje yra labai daug.
— Dėkojame Jums, Ambasa
doriau, už minčių pasidalinimą
su „Draugo" skaitytojais. Linki
me ir J u m s , ir J ū s ų šeimai Die
vo palaimos, geros sėkmės J ū s ų
ateities planuose.
— Ačiū. Tikiuosi toliau skaityti
„Draugą", būdamas ir Londone, ir
Vilniuje. Linkiu Jums ir dienraščiui
viso geriausio. Tepadeda Dievas
Lietuvai ir Amerikai!
Iš juostelės pasikalbėjimą perrašė
Virginija Jasnauskienė

viškai. Ji sužinojusi, kad mes ieškome vienuolyno,
kuriame galima gauti piniginę pašalpą, mus nu
vedė prie pat durų. Pakeliui ji teiravosi apie mūsų
kelionę ir nuoširdžiai mus užjautė. Eidami į vie
nuolyną, pirmą kartą gyvenime pamatėme Gedimi
no pilį, kurioje plevėsavo raudona vėliava. Trijų
Kryžių kalną, su baltuojančiais kryžiais, Šv. Onos
bažnyčią, kurią imperatorius Napoleonas norėjo
ant delno parsinešti į Paryžių. Pasibeldę ir nedrą
siai pravėrę vienuolyno duris, sutikome budinčią
vienuolę, kuri sužinojusi mūsų atvykimo tikslą, nu
vedė pas vienuolyno viršininką. Jis maloniai mus
priėmė, išklausinėjo apie kelionę, pasiteiravo, iš
kurios apskrities esame kilę, kokiomis aplinky
bėmis pasitraukėme iš Lietuvos. Be to, paklausė,
kiek kiekvienoje šeimoje yra narių. Atėjusi seselė
vienuolė mus visus pakvietė į valgyklą. Po daugelio
kelionės dienų teko pavalgyti karštos sriubos. Tai
buvo nepaprastai skani sriuba, atrodė, kad aš to
kios skanios sriubos nebuvau gyvenime valgęs.
Mums pavalgius, vienuolyno viršininkas kiekvie
nai šeimai įteikė vokelį su pinigais ir paketėlį su
maisto produktais. Nuoširdžiai padėkoję už suteik
tą paramą ir labai skanius pietus, grįžome atgal į
traukinių stotį, kurioje mūsų laukė pasilikusieji.
Jie net pradėjo rūgoti ir prikaišioti, kad mes taip
ilgai mieste užtrukome, nes traukinys, kuriuo galė
jome išvažiuoti, prieš valandą iš Vilniaus išvažiavo
į Kauną. Stoties viršininkas paaiškino, kad dau
giau šiandien keleivinių traukinių į Kauną neva
žiuos. Turėsime Vilniaus traukinių stotyje nakvoti.
Mūsų laukusiųjų šeimos narių užsirūstinimas grei
tai praėjo, kai gavo atneštą paketėlį su maistu. So
čiai pavalgius ir jų nuotaika pasitaisė. Turėdami
laiko, kartu su Vytautu Kansleriu apžiūrinėjome
traukinių stoties keleivių laukimo sales, kuriose tai
pat buvo daug keliaujančių žmonių su vaikais ir
daiktais, jie daugiausia kalbėjo rusiškai. Apžiū
rėjome Vilniaus traukinių stotį iš lauko. Iš miesto
pusės buvo didžiulė aikštė, kurioje stovėjo nevei
kiantis fontanas. Vėlesniais, sovietiniais metais
fontanas buvo panaikintas ir jo vietoje pastatytas
J. Stalino paminklas, kurį N. Chruščiovo valdymo
laikais nugriovė. Mums bevaikščiojant po trau
kinių stoties sales, atėjo grupe gražiai apsirengusių
vyriškių, iš kurių tarpusavio kalbos supratome,
kad jie vyksta dirbti į išvaduotą Klaipėdą ir laukia
keleivinio traukinio. Jie vyko su vyriausybės žinia
vykdyti tam tikrų užduočių.
Bus daugiau.
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Lietuvoje — 81,000 Jonų ir Janinų

Birželio 24-oji — Rasos diena (Joninės;.

Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr.

Klaipėda, birželio 23 d. („Klai
pėda") — Joninių tradicijų puoselėto
jai džiaugiasi, jog sovietmečiu slopin
ta šventė atsigauna ir kasmet popu
liarėja. Pelną užuodžiantys prekybi
ninkai šventę kasmet vis labiau komercializuoja ir skelbiamų nuolaidų
pažadais, ko gero, Jonines greitai pri
lygins Kalėdoms. Tačiau šalyje kas
met mažėja Jonų — tėvai savo kūdi
kiams vis rečiau parenka anksčiau
bene populiariausią vardą.
Gyventojų registro prie Vidaus
reikalų ministerijos duomenimis,
Lietuvoje gyvena 81,000 šio vardo
šeimininkų: per 45,000 Jonų, apie
36,000 Janinų ir Jonių.
„Tai — birželio pradžios duome
nys. Švenčiant Jonines, jie gali būti
kiek pakitę. Vieni Jonai miršta, kiti
gimsta", — pridūrė Gyventojų regis
tro direktorė Marija Norkevičienė.
Klaipėdos savivaldybės Civilinės
metrikacijos skyriaus duomenimis,
šiemet gimė beveik 900 vaikų, tačiau
tik trims naujagimiams duoti Jonų
vardai.
„Daugiausia — net septyniolikai
berniukų — tėvai parinko Jonų var
dus 2004 metais. Tuomet ir viena
mergaitė tapo Janina — vienintelė
per pastaruosius ketverius metus.
Gal tok} populiarumą lėmė tai, kad
2003—iaisiais Joninės buvo pa
skelbtos nedarbo diena?" — spėliojo
skyriaus vyresnioji specialistė Irena
Zabulienė.
Lietuvoje tebėra nepatenkintų,
kad šventė įteisinta vien kaip Jo
ninės. Norima atskirti krikščioniš
kąsias Jonines ir pagoniškąją vasaros
saulėgrįžos šventę. Pastarosios iš
takos — Rasų. arba Kupolės, šventė.
Po krikšto ji susieta su švento Jo
no Krikštytojo gimimo diena.
Nors šiandien pavadinimai Joni
nės, Rasos, Kupolės dažnai vartojami

kaip sinonimai, tačiau yra manančių,
kad Joninės virto triukšmingomis
linksmybėmis, mažai ką turinčiomis
bendra su ilgiausios dienos ir trum
piausios nakties apeigų sakrališku
mu.
Klaipėdiečiui Jonui Petrauskui
atrodo, jog mieste Joninės tampa sa
votiška gegužine.
„Šventei būdingos apeigos — pa
parčio žiedo ieškojimas, kupoliavimas, vainikų pynimas bei kitos —
tikresnės gamtoje", — sakė vyras.
J. Petrauskas yra folkloro an
samblio „Alka" instrumentinės gru
pės bei tradicinės muzikos ansamblio
„Senoliai" vadovas.
Be mokančio groti penkiolika
instrumentų — cimbolais, armonika,
skudučiais, birbyne bei kitais — vyro
ir jo vadovaujamų kolektyvų nepraei
na nė vienos Joninės.
Mieste Joninės bus švenčiamos ir
kitur. Individualių namų savininkų
bendruomenė „Smeltė", turinti šešis
Jonus ir vieną Janiną, vakarop susi
burs Nendrių gatvėje.
„Anksčiau surinkdavome gal
šimtą padangų ir didžiausius Lietu
voje laužus degindavome. Nebenori
me turėti problemų su ugniagesiais,
tad šiemet geriau šturmuosime slidų
Joninių stulpą, varžysimės mėtydami
batus, pindami vainikus bei kitaip
linksmindamiesi", — pasakojo ben
druomenės pirmininkas Evaldas Jur
kevičius.
Jis — Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus direktoriaus pavaduotojas
ir bus tarp tų, kurie, be darbuotojos
Janinos, dar sveikins direktorių var
duvininką Joną Genį.
Jis neužmiršta tėvo pasakojimo,
kaip tapo Jonu. „Turėjau būti Sau
lius. Bet paskutinę minutę tėvas ap
sisprendė. Jono vardas jam pasirodė
žinomesnis", — pasakojo J. Genys.

* Ketvirtadieni Palangoje
baigėsi tarptautinis jauniu (iki
17 metu) bokso turnyras, kuria
me net penki lietuviai užlipo ant
nugalėtojų pakylos. Turnyro nugalė
tojais atskirose svorio kategorijose
tapo Evaldas Petrauskas (46 kg), Dei
vidas Kliučakas (57 kg), Eimantas
Truncė (60 kg), Aurelijus Nakrošis
(63 kg) ir Gvidas Vygantas (80 kg).
Dar septyni Lietuvos jaunieji boksi
ninkai tenkinosi bronzos medaliais.
* Ir toliau sėkmingai ITF se
rijos jaunių (iki 18 metų) teniso
turnyre „Mediterranee Avenir"
Maroke rungtyniauja šešiolikmetis
Ričardas Berankis. Perspektyviau
sias Lietuvos tenisininkas vienetų
varžybų antrajame rate 6:0. 6:1 su

triuškino marokietį Saad Benkirane
ir pateko i ketvirtfinali.
* Vokietijoje vykstančiame
pasaulio futbolo čempionate bai
gėsi F grupės varžybos, po kurių
paaiškėjo dar dvi aštuntfinalio po
ros: birželio 26 dieną Italija žais su
Australija, o birželio 27-ąją penkis
kart pasaulio čempionė Brazilija su
sitiks su Gana. Visas tris pergales iš
kovojusi ir G grupės nugalėtoja ta
pusi Brazilijos rinktinė ketvirtadienį
4:1 sutriuškino Japonijos komandą, o
du įvarčius nugalėtojams pelnęs Ro
naldo su 14 įvarčiu pavijo visų laiku
rezultatyviausia planetos pirmeny
bių finaliniu etapų žaidėją vokietį
Gerd Mueller. kuris 14 jvarčių įmušė
1970 ir 1974 metų pirmenybėse.

S u i m t i a s m e n y s , p l a n a v ę išpuolį...
Atkelta iš 1 psl.
kuris dėjosi esąs radikalių pažiūrų islamistas.
„Jie manė bendradarbiaujantys
su 'ai Qaeda"', — pažymėjo šaltinis ir
pridūrė, kad įtariamieji mėgino įsigy
ti ginklų ir kitų daiktų, reikalingų iš
puoliams įvykdyti.
Pasak šaltinio, sąmokslininkai
aptarinėjo savo planus su infiltruotu
informatoriumi.
Vienas vyras, prisistatęs religi
nės organizacijos „Dovydo jūra" na
riu, kiek vėliau televizijos kanalui
CNN sakė, kad tarp suimtųjų yra
penki šios grupės nariai ir kad jie ne
turi jokių sąsajų su teroristais.
„Mes nesame teroristai. Mes esa
me 'Dovydo jūros' nariai", — teigė
vyras, prisistatęs broliu Corey.
„Mes studijuojame ir tikime Die
vo žodžiu. Tai vieta, kur mes ren
kamės melstis", — teigė Corey.
Jis atsisakė atskleisti sulaikytų
asmenų pavardes ir tvirtino, kad jo
grupė yra religinė organizacija: „Mes
studijuojame Alachą ir įprasta Bib
liją".
Corey pažymėjo mėginantis su
rinkti pinigų užstatui, kad būtų pa
leistas bendruomenės narys iš Hai

čio.

Jis taip pat teigė, kad jo organi
zacija turėjo ryšių Čikagoje, bet už
siminė, kad „Dovydo jūra" yra taikus
judėjimas.
FTB direktorius Robert Mueller
anksčiau televizijos kanalui CNN sa
kė, kad operacija dar nesibaigė.
„Kadangi operacija dar vyksta,
negaliu pranešti detalių. Tačiau visa
da, kai vykdome panašias operacijas,
mes tai darome gavę teisėjo leidimą.
Mes turime kratos ir arešto leidi
mus", — pažymėjo jis.
Vietos ir nacionalinės žiniasklaidos pranešimais, įtariamųjų teroristų
sulaikymo operacija vyko Liberty Ci
ty, neturtingoje gyvenvietėje i šiaurę
nuo Miami. Ziniasklaida nurodė, kad
per operaciją nebuvo rasta ginklų ar
sprogmenų.
Vietos gyventojai sakė, kad su
imtieji priklausė kulto pobūdžio gru
pei, į kurią galėjo įeiti keliolika žmo
nių. Jie miegojo prekių sandėlyje, dė
vėjo kariško stiliaus drabužius ir ak
tyviai mankštinosi.
„Suimti asmenys nekėlė tiesiogi
nės grėsmės mūsų bendruomenei",
— pažymima federalinio prokuroro
pranešime.

Ragina nutraukti europarlamentarų „gastroles //
Atkelta iš 1 psl.
dėl šios iniciatyvos iki šiol nubalsavo
vos 1,500 šalies gyventojų.
„Kol kas neegzistuoja joks doku
mentas, kuris numatytų tokios mili
jono piliečių peticijos galimybes. Ta
čiau ES konstitucijoje, kuri kol kas
yra pakibusi ore, yra straipsnis, kad
jei milijonas ES piliečių kreipiasi į
Europos Komisiją su viena ar kita ini
ciatyva, Komisija privalo pradėti to
klausimo svarstymą", — pasakojo E.
Gentvilas.
Nors dėl pernai sužlugusių refe! rendumų Prancūzijoje ir Nyderlan;
duose ES konstitucija neveikia, ma
noma, kad Europos Komisija vis tiek
turėtų atsižvelgti į tokią peticiją.
„Jei Komisija dabar bandytų ig| noruoti to milijono parašų peticiją,
\ tai reikštų, kad tą Komisiją reikia nu; šluoti, nes ji pasisako prieš konstitu\ cine nuostatą, pasisakydama už visą
konstituciją. Nekyla jokių abejonių,
kad EK, gavusi milijoną parašų, ne

ignoruos jų ir svarstys", — sakė europarlamentaras.
Klausimą dėl EP darbo vietos
komplikuoja tai, kad 1992 metais bu
vo priimtas Edinburgh susitarimas,
kuriame pasakyta, kad ne pats EP
sprendžia, kur dirbti, o Europos Są
jungos vadovų taryba.
„Jei šiandien Europarlamente
pakanka balsų ir valios priimti spren
dimą dėl vienos posėdžių vietos, tai
tas niekaip negalėtų praeiti per Euro
pos Vadovų tarybą, nes, be abejo,
Prancūzija gultų kryžiumi prieš tokį
sprendimą", — kalbėjo E. Gentvilas.
Anot E. Gentvilo, per EP plenari
nes sesijas į Strasbourg atvyksta
maždaug 8,000—10,000 žmonių —
tai yra didelė ekonominė nauda mies
tui.
Europarlamentarų kelionės į
Strasbourg vykstančius plenarinius
posėdžius kainuoja 15 proc. EP meti
nio biudžeto — maždaug apie 300
mln. eurų.

Vienas žymiausių teisėjų dirbs a d v o k a t u
Vilnius, birželio 22 d. (BNS) —
Iš Aukščiausiojo Teismo teisėjo parei
gų pasitraukęs Valentinas Mikelėnas
netrukus užsivilks advokato mantiją.
Advokatų profesinė bendrija
„Jurevičius. Balčiūnas ir Bartkus"
pranešė, kad nuo liepos 1 dienos jos
partneriu taps žinomas teisės specia
listas V Mikelėnas.
V Mikelėnas — teisės profeso
rius, vienas geriausių civilinės teisės
ir šeimos teisės specialistų šalyje, va
dovavęs Civilinio kodekso sudarytojų
grupei.
Taip pat V Mikelėnas yra vienas
žymiausių teisės teoretikų ir moksli
ninkų Lietuvoje, arbitražo ginčų eks
pertas ir didelis autoritetas teisinin
kų bendruomenėje.
„Advokato statusas man leis apie
teisėtvarkos sistemą kalbėti nevaržo
mai ir atvirai — kaip ir žadėjau, pa
likdamas Aukščiausiąjį Teismą. Be
to. advokatūroje galėsiu praktikoje
pritaikyti teorines žinias, kauptas
daugybę metų Vilniaus universitete.
Džiaugiuosi. įsiliedamas Į tokią stip
rią advokatų profesinę bendriją ir ti

kiuosi, jog reikšmingai prisidėsiu prie
bendros veiklos bei Lietuvos advoka
tų bendruomenės", — pranešime ci
tuojamas V Mikelėnas.
Pasak advokatų profesinės ben
drijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bart
kus" seniūno Gintauto Bartkaus,
bendrija didžiuojasi, kad jos nariu ta
po V Mikelėnas.
„Sis žmogus yra tikras profesio
nalas, o teisininkams — didžiulis
autoritetas. Mums ypač svarbu, kad
V Mikelėnas yra bene geriausias ar
bitražo teisės žinovas, todėl su jo atė
jimu mes sustiprinsime šią sritį ir sa
vo klientams galėsime pasiūlyti dar
geresnės kokybės paslaugas", — sako
G. Bartkus.
Padedant V Mikelėnui, „Jurevi
čius, Balčiūnas ir Bartkus" ruošiasi
pasiūlyti medijavimą — neteisminį
ginčo sprendimą, imituojant teismo
procesą ir susitariant be teismo pro
ceso.
Balandį iš Aukščiausiojo Teismo
teisėjo pareigu atsistatydinęs V Mi
kelėnas teigė taip pasielgęs vedamas
„pilietinio intereso".
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Senatas a t m e t ė planą išvesti
k a r i u o m e n ę iš Irako
Washington, DC, birželio 23 d.
(AFP/BNS) — Respublikonų domi
nuojamas Senatas ketvirtadienį di
dele persvara atmetė du demokratų
pateiktus įstatymo projektus, kuriuo
se JAV administracija raginama Įsi
pareigoti pradėti Amerikos ka
riuomenės išvedimą iš Irako.
Parengė J. Kerry
Įstatymo projekte, kurį parengė
kandidatas į Baltųjų rūmų šeimi
ninko postą per 2004 metų rinkimus
John Kerry ir Russell Feingold, buvo
numatoma nedelsiant pradėti JAV
kovinių dalių išvedimą iš Irako ir
baigti šj procesą iki kitų metų liepos
1 dienos. Jis buvo atmestas 86 balsais
prieš 13.
Tuo tarpu neįpareigojančioje re
zoliucijoje, kurią aktyviai rėmė de
mokratų mažuma, buvo raginama
pradėti pajėgų išvedimą šiais metais,
tačiau galutinio jų grįžimo namo ter
mino nebuvo numatyta. Joje tik buvo
pareikšta nuomonė, kad būtina nebe
laikyti šios operacijos Persijos įlanko
je misija, kurios „data atvira". Šis
projektas buvo atmestas 60 balsų
prieš 39.
Atmetę šiuos projektus senato
riai vienbalsiai pritarė įstatymo pro
jektui, kuriuo skiriama 517.7 mlrd.
dolerių gynybos programoms, įskai
tant 50 mlrd. dolerių Irako ir Afga
nistano karams. Šias lėšas numatyta
skirti spalio mėnesį prasidedantiems
kitiems finansiniams metams.
Projektą pavadino
pasidavimu
Kalbėdamas prieš balsavimą Se
nato respublikonų daugumos vado
vas Bill Frist pareiškė, kad „demok
ratai pateikė skirtingas ir trikdančias
strategijas dėl kariuomenės išvedimo,
tačiau akivaizdu, kad Senatas atmetė
jų pasidavimo planus".
„Pasitraukimas nėra galimybė,
pasidavimas nėra sprendimas", — sa
kė B. Frist ir, pridūręs, jog demok
ratų pozicija yra „visiškas pasidavi

EUROPA

BUDAPEŠTAS
JAV prezidentas George W. Bush
mas", sakė, kad būtų klaida viską ketvirtadienį pagyrė Vengriją už drą
są, kurią jos žmonės parodė per 1956
mesti neužbaigus misijos iki galo.
Savo ruožtu Senato demokratų metų sukilimą prieš Sovietų valdžią,
mažumos vadovas Harry Reid ap- . ir sveikino jos įsipareigojimus de
kaltino respublikonus tuo, kad jie už mokratijai. Likus vos kelioms savai
sispyrėliškai remia „žlugusią" prezi tėms iki vizito Rusijoje, kai JAV kelia
dento George W. Bush politiką Irake. susirūpinimą demokratijos būklės
„Žuvus daugiau kaip 2,500 ame blogėjimas šioje šalyje, G. W. Bush sa
rikiečių, tūkstančiams patyrus sun vo kalboje pavadino Vengriją „laisvės
kius sužeidimus ir išleidus šimtus mi švyturiu". Jis palygino Irako kovą už
lijardų dolerių, Kongresui po ketve demokratiją su Vengrijos pastango
rių ilgų metų atėjo laikas pasirinkti mis prieš 50 metų nuversti komunisI tinį režimą. G. W. Bush pažymėjo,
naują kryptį", — sakė jis.
Irako karui pritaria vis mažiau kad ir irakiečiams prireiks panašios
amerikiečių, todėl demokratai tikisi, kaip vengrų kantrybės, kad įtvirtintų
kad oponuodami Baltųjų rūmų politi demokratiją savo šalyje.
kai dėl Irako jie gali per lapkričio vi
MINSKAS
durio kadencijos rinkimus į Kongresą
Esantis tardymo izoliatoriuje
perimti į savo kontrolę ir Senatą ir
Baltarusijos socialdemokratų parti
Atstovų Rūmus.
jos (BSDP) vadovas Aleksandr Kozulin atsisakė valgyti kalėjimo maistą.
Generolas apie pajėgų
Jo
atstovas pabrėžė, kad tai ne bado
išvedimą nekalba
streikas, o tiesiog atsisakymas valgy
Koalicijos pajėgų Irake vadas ge ti kalėjimo maistą — A. Kozulin ir to
nerolas George Casey neatmetė gali liau valgys artimųjų atneštus maisto
mybės sumažinti JAV kontingentą produktus.
šioje šalyje. „Esu įsitikinęs, kad šiais
KIJEVAS
metais mes galėsime toliau mažinti
Ukrainos prezidentas Viktor
savo karių skaičių Irake", — ketvir
tadienį sakė jis po susitikimo su gy Juščenko sutiko teikti Julija Tymonybos sekretoriumi Donald Rums- šenko kandidatūrą į premjero postą.
Vyriausybė, kuri sudaroma ministro
feld.
Pasak G. Casey, dabar JAV ka pirmininko teikimu ir kurią turi pa
riuomenės skaičius ten sumažėjo nuo tvirtinti parlamentas, gali būti sufor
138,000 iki 126,900 žmonių. Tačiau muota per 10 dienų. J. Tymošenko
jis pridūrė, kad kariuomenės skaičius teigimu, Aukščiausioji Rada gali ap
nebus sistemingai mažinamas, ir gali svarstyti parlamento ir vyriausybės
vadovybės skyrimo klausimą antra
keistis priklausomai nuo aplinkybių.
Tuo tarpu D. Rumsfeld pažymė dienį.
jo, kad G. Casey kol kas nepateikė se
niai laukiamų rekomendacijų dėl pa
RUSIJA
jėgų dydžio ir kad tai jis numato pa
daryti po konsultacijų su naująja Ira
MASKVA
ko vyriausybe.
Rusijos prezidentas Vladimir PuGynybos pareigūnai, nenorėję
minėti savo pavardžių, sakė, kad ar tin šalies generalinį prokurorą ir tei
timiausiais mėnesiais JAV karių skai singumo ministrą sukeitė vietomis,
čius gali būti sumažintas keliais tūks nepaaiškindamas tokio sprendimo
priežasčių. Kaip pranešė Kremliaus
tančiais.
Anksčiau gynybos pareigūnai tei spaudos tarnyba, netikėtai atleistas
gė, kad šiais metais JAV kontingen birželio pradžioje iš generalinio protas Irake gali būti sumažintas iki
maždaug 100,000 karių.

ATLANTIC
Įmonių vadovai uždirba 262 kartus
daugiau negu darbuotojai
Washington, DC, birželio 23 d.
(AFP/BNS) — Didžiųjų JAV įmonių
vadovų darbo užmokestis pernai bu
vo vidutiniškai 262 kartais didesnis
už vidutinio darbuotojo užmokestį.
Ekonominės politikos instituto
(EPI) atlikto tyrimo duomenimis, di
džiųjų JAV įmonių generalinių direk
torių vidutinis užmokestis, įskaitant
atlyginimą, premijas, akcijų opcionus
ir kitokį užmokestį, pernai siekė
10.98 mln. dolerių, tuo tarpu viduti
nis darbuotojo užmokestis siekė
41,861 dolerių.
Santykis 262 su 1 yra antras di
džiausias šių tyrimo istorijoje. Dides
nis santykis — 300 su 1 — buvo tik
2000 metais.
„2005 metais generalinis direk
torius per vįpna darbo diena kūnu
metuose yra 260 uždirbo daugiau ne
gu vidutinis darbuotojas per .52 savai

tes", — teigia institutas.
Per kelis pastaruosius dešimtme
čius skirtumas tarp šių dviejų katego
rijų užmokesčių nuosekliai didėjo.
„1965 metais didžiųjų JAV įmo
nių generaliniai direktoriai uždirbo
24 kartų daugiau už vidutinį darbuo
toją. 1978 metais šis rodiklis jau siekė
35, o 1989 metais — 71. 10-ąjį de
šimtmetį šis rodiklis sparčiai augo ir
2000 metais pasiekė 300", — teigiama ataskaitoje.
„Kritus akcijų rinkoms, suma
žėjo su akcijomis susijęs generaliniu
direktorių užmokestis, todėl 2002
metais vidutinis vadovu užmokestis
buvo 'tik' 143 kartus didesnis už vi
dutinio darbuotojo užmokesti"
Tyrimas paskelbtas netrukus po
to. kai Senatas atsisakė padidinti mi
nimalu darbo užmokesti, kuris JAV
nekeičiamas jau devvnenus metus

u

kuroro posto Vladimir Ustinov pa
skirtas teisingumo ministru. Anks
tesnį Teisingumo ministerijos vadovą
Jurij Ciaika prezidentas nusprendė
paskirti generaliniu prokuroru, ir
penktadienį Federacijos Taryba pa
tvirtino jo kandidatūrą. Buvęs teisin
gumo ministras J. Ciaika jau ėjo ge
neralinio prokuroro pareigas 19981999 metais. Prokuroras V Ustinov
teisingumo ministerijoje niekada nė
ra dirbęs.

Naujasis čečėnų sukilėlių vadas
Doku Umarov penktadienį savo ko
mentaruose, kurie buvo paskelbti
viename maištininkus remiančiame
tinklalapyje, pagrasino išplėsti ata
kas į „daugelį Rusijos regionų". „Ke
tiname šią vasarą užbaigti pasiruoši
mą žymiam karinių veiksmų teritori
jos išplėtimui, apimant ne tik Kau
kazą", — tinklalapyje sakė D. Uma
rov. Tai pirmieji D. Umarov komen
tarai, paskelbti nuo tada, kai jis perė
mė pogrindinę valdžią iš savo pirm
tako Abdul Chalim Saidulajev, kuri
birželio 17 dieną Čečėnijoje nukovė
Rusijos pajėgos.

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
JAV kariuomenė penktadienį
pranešė per virtinę patikrinimų Ira
ke sulaikiusi aukšto rango „ai Qaeda" padalinio šioje šalyje narį ir de
šimtį kitų įtariamų teroristų. Pasak
kariuomenės, „ai Qaeda" narys ir
dar trys kovotojai birželio 19 dieną
buvo suimti į pietvakarius nuo Baakuba miesto. Dar devyni asmenys
buvo sulaikyti birželio 18-ąją į pietus
nuo Baghdad esančios Yussiffiyah
prieigose.
Buvęs Irako diktatorius Saddam
Hussein nutraukė bado streiką, kurį
buvo pradėjęs protestuodamas prieš
jo gynybos komandos nario nužu
dymą. Ketvirtadienį S. Hussein atsi
sakė pietų, protestuodamas prieš
Khami al-Obeidi, vieno iš svarbiau
sių jo advokatų, ginančių jį teisme dėl
nusikaltimų žmoniškumui, nužudy
mo. Tai jau trečias nužudytas buvu
sio diktatoriaus advokatas. Paskutinį
kartą S. Hussein bado streiką buvo
paskelbęs vasario mėnesį. Tuomet jis
nevalgė kiek mažiau nei dvi savaites.

1-800-775-SEND
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Kroviniu gabenimas
lajvu Į visas pasaulio šaJis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu į visas pasaulio šalis

Air Frelght
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis

„^rfff
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Trucking^

Sma/7 Packaaes

Smulkiu siuntimu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje
8801 78th Ave Bridgevievv, IL 60155 Tet. 1
Fax. 1 708-599-9682
Tei. 1

708-599-9680
800-775-7363

a
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joiiet.IL 60435
Te!. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health

Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medica Center
10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

(262) 948-6990

630-941-2609

Chiropraktika ir
manualinė terapija

I Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRl DALIAS PRUNSKJS, MD
MAUNAK V. RANA. MD

Amber
Telefonas ( 7 0 8 ) 239 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
Center • Chiropraktika

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

• Bioenergetine kompiuterizuota įranga
e Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytė

Elgin: 847-289-8822
McHenry. 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.iilinoispaJn.com

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street, PaJos Heights, IL 60463

$

Dr. Vida I.Puodžiūniene
Healthy Connection
Chiropractic & Rehab CSnic

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių
gydymas, galvos skausmai ir migrenos,
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

16547 W. 159 Street
LockportįlL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960
Dr. EUCIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Ausų, nosies, gerkles
ligos

Tel. 815-723-1854

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON. M.D.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos

•

Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, i L 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

KAHXXOGAS-ŠIRDIES UGOS

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GA)L£ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Giood Samaritan. Central DuPage.
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove. IL 60515
630-852-9400
r
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PAAIŠKINIMAI APIE „DOUGHNUT HOLE"
(„spragą") „Medicare Part D" programoje
(Pabaiga)
Yra atvejų, kai ši „spraga" visai „doughnut hole" („spragą") nebūtina
neliečia asmens, įsirašiusio į „Me- pirkti vaistus iš turimo vaistų plano,
diacare Part D" programą. Taip Nors vaistų planai nusidera pigesatsitinka:
nes kainas iš įvairių įmonių, jei gali1. Jei asmuo turi pasirinkęs tokį ma gauti vaistų už dar pigesnę kainą
vaistų planą, kuris užmoka už visus (tik iš JAV vaistinių), tada reikia
sąskaitas nusiųsti savo planui, kad
vaistus;
2. Vaistai nekainuoja daugiau suma, kuri buvo užmokėta už vais
tus, būtų įskaičiuota į tuos 3,600 dol.
kaip 2,250 dol. per metus;
Jei patenkama į „doughnut hole"
3. Asmuo gauna „Extra Help",
ir
negalima
iš jos „išlipti", vis tiek
nes gauna mažas pajamas ir turi
reikia mokėti mėnesinius mokėjinedaug turto;
4. Turi papildomų lengvatų, mus („premiums") savo vaistų platokių kaip darbdavio, valstijos ar nui, kitaip asmuo iš jo išbraukiamas
vaistinės programos, kurios užmoka ir nebegali juo toliau naudotis. Jei
už vaistus pasiekus „doughnut ho- vėl norima į jį įsirašyti, reikia mo
le",
keti pavėlavimo mokestį, kuris kas
Kitas rūpimas klausimas - kas mėnesį pridedamas prie nuolatinio
įskaičiuojama ir kas neįskaičiuoja- mėnesinio mokėjimo („premiums")
ma į 3,600 dol. sumą, kurią reikia vaistų planui. Tas padidintas mo
primokėti iš savo kišenės.
kestis mokamas visą laiką. Be to,
| tą sumą įskaičiuojama „deduc- reikia tą mokestį užmokėti ir už tuos
tible", priemokos („copays") pradinė mėnesius, už kuriuos nebuvo sumo
je receptinių vaistų programos stadi kėta.
joje perkant receptinius vaistus.
Patekimą į „spragą" galima už
Į 3,600 dol. sumą neįskaičiuoja delsti arba jo visai išvengti, perkant
ma - mėnesiniai mokėjimai vaistų „generic" ar pigiau kainuojančius,
planui („premiums"), mokėjimai už bet panašiai veikiančius (atsi
vaistus, kurių pasirinktas vaistų klauskite savo gydytojo!) vaistus.
planas neturi savo sąraše, mokėji
Daugiau informacijos galima
mai už vaistus pasinaudojant dar rasti internete:
bovietės, unijos, kitos apdraudos ga
www.aarp.org/comparedrugs
limybėmis; neįskaičiuojami vaistai, arba „Consumers Unions" tinklaperkami Kanadoje ar kurioje kitoje lapyje:
wwiv.crbestbuydrugs.org
šalyje, nemokamai gaunami vaistai
Jei neturite už ką pirkti vaistų,
iš vaistų firmų („manufacturer's
patient assistance programs") ar galite kreiptis į „Extra Help".
pavyzdžiai („samples"), gaunami iš Skambinkite „Sočiai Security" tele
fonu: 800-772-1213, arba žiūrė
gydytojo.
Vaistinė žino, kada asmuo pa kite internete www.socialsecurity.gov
siekia „doughnut hole". Be to, turi
Galite susisiekti ir su „State
mas vaistų planas kas mėnesį priva
lo atsiųsti pranešimą, parodantį, pharmacy assistance program", tele
kiek jau yra užmokėta už vaistus ir fonu: 800-677-1116, kur gausite
ar jau yra pasiekta „spragos" („doug- savo valstijos telefoną ir galėsite
hnut hole") pradžia ar pabaiga.
prašyti pagalbos, arba internete Vaistų planą galima pakeisti
www.shiptalk.org
kartą per metus ir tai neturėtų suDar žinotina, kad kai kurios
daryti keblumų, bet patariama gauti vaistų įmonės tebesiūlo nemokamų
raštišką pranešimą iš turėto plano ar mažai kainuojančių vaistų
apie vaistų pirkinius ir kada tas asmenims, turintiems „Medicare".
planas nustojo veikti. Naujai pasi- Daugiau informacijos galima gauti
rinktas vaistų planas yra įpareigotas paskambinus 888-477-2669 arba
ištaisyti netikslumus, pasitaikiusius internete - www.pparx.org
keičiant planus.
(Pasinaudota medžiaga iŠ 2006 m.
Dar žinotina, kad patekusiems į

PARDUODA

* Reikalinga moteris darbui Homewood 3
dienas per savaitę. Atlyginimas $120 per
pa-rą. Tel. 773-510-4622 arba 708-7984020.

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MIDUS
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos ir negerovių. Medaus galima
gauti lietuviškose krautuvėse ir po
pamaldų PL centre, Lemonte.
Tel. 630-121-5326

* Moteris pirks darbą Čikagoje su gyve
nimu. Tel. 630-915-6062.

Odos ligų specialistai

* 56 m. vyras, be žalingų jpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną ar išleisti atostogų. Tel. 312-6221593.

D e r m a t o l o g i j o s l i g ų i r odos v ė ž i o

specialybė, kosmetinė chirurgija,
viso veido atjauninimas

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD
Tel. 6 3 0 5 7 1 2 6 3 0

DR. K. JUČAS
Odos ligų spec
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Kosmetine chirurgių

3235 W. 111 S t C N c ^ o , L 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

birželio AARP žiniaraščio)

ĮVAIRUS

Valandos pagal susitarimą

120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60623

Ginekologija

Ruošia: Aldona Smulkštienė

D r . V I L I U S rVHKAITIS
Dr. A N D R I U S KUDIRKA
D r . J U S T Y N A STENCELE
Šeimos d a k t a r a i i r chirurgai
10811 W. 14$** SL Oriand Park, IL 60467

•ĮVAIRUS
* 40 m. moteris gali prižiūrėti vaikus arba
pagyvenusius žmones. Patirtis, anglų kalba.Tel. 708-289-4933.

* Moteris ieško darbo su grjžimu namo.
Siūlyti įvairius variantus. Tel 708-691-8650

* Vyras, eško darbo keletai valandų per
diena po pietg pietvakariniuose rajonuo
se T e ' 7 08-822-2*32

• Vyras, turintis žalią kortą eo-nendacrjas, vairuojantis automobilj, gali atlikti
~asara - essius z^o^es 'e . 708-822-6200.

* V y r e s n i o amžiaus moteris ga
zr ž:,j'el
vaiką savo '-•aduose //IHo*
Springs Tel 708-839-6811. Aldona

* Vyras eč.". 1arbc
ei ~z~-o'
J roję.
D
73 - JZ a K y
age da./ - a
:-„ose 'e 34^-336-6*56
s s.y - >•:'.-

SKELBIMU SKYRIAUS
TEL. 7 7 3 S8S-9500
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Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Khgay Hwy, Wicwbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ G Y D Y T O J A
9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Nuoširdžiausia

padėka

Tik širdis viena, meilės kupina, pasiliks

jauna!

Sulaukusi garbaus amžiaus gimtadienio,
netikėtai
bei nelauk
tai susilaukiau ir čia pamėgto „Surprise Party" renginio.
Į Garden
Party restoraną, atveriantį
vaizdą į istorinį Baraboo miesto
centrą,
susirinko
daugiau nei pusšimtis brangių draugų iš toli ir iš arti.
Nors dukrelei
Nijolei ne sykį užsiminiau
nepripažįstanti
jokių
staigmenų pobūvių, tačiau aure, išvydusi mylimų
asmenų
mielus
veidus, nesuvaldomos
neklaužados ašaros suvilgė
akis...
Netikėdama savo akimis, nustebusi, lieku amžinai dėkinga at
skridusiems:
Gražinai Lapienei su sūnumi inž. Ričardu Lapu iš
Toronto, Kanados, rašytojui Petrui Gaučiui iš Seattle,
VVashington,
dr. James Etzwiller iš Fort Lauderdale,
Floridos.
Nepaisant Nijolės paminėjimo
„neduoti
jokių dovanų"
(pats
atvykimas
— didžiausia dovana!), bet va, šie nuostabūs
gerašir
džiai savo dosniomis dovanomis parėmė vienintelį
užsieny
lietu
višką dienraštį „Draugas", nušluostė ašaras Lietuvos
paliegusiems
vaikučiams,
Lietuvos
vargdieniams
vaikeliams
atvėrė vartus į
mokslą bei kitaip pagerino padėtį mūsų nepamirštamoje
naujai
atsikūrusioje
jaunoje demokratinėje
valstybėje —
brangiausioje
tėvynėje
Lietuvoje!
Džiaugsmingai
su meile labai dėkoju: Marytei
Remienei
už
dovaną Draugo fondui; Joan ir dr. Albertui Petruliams
už paramą
Lietuvos Vaikų vilčiai, taipogi Lauranai Zimprich;
Gailutei
Palio
nienei už parėmimą
Lithuanian
Mercy Lift; Reginai ir arch. Ri
mantui Griškeliams už pagalbą Lietuvos vaiką siųsti į mokyklą
—
„Vaiko vartai į mokslą"; taip pat Janinai ir dr. Raimundui
Matulioniams
— WM; Ann ir Žane Adkins už auką Baraboo
Public
Library.
Lietuviškas ačiū Liudui Volodkai (visiems Volodkams)
už di
džiulį krepšį skanėstų iš Lietuvos.
Visa širdimi dėkoju Ritai Lapaitei-Cary
už humoristinį
svei
kinimą,
atsiųstą iš New Hampshire
ir perskaitytą
pobūvy,
bei
dovaną.
Nuoširdus ačiū Rūtai ir Algiui Grigams už įdomią ir
unikalią
Kazimiero Mizgirio knygą „Smėlis ir vėjas".
Labai dėkoju prof. dr. Alfred E. Senn už sveikinimą
iš Lietuvos
ir atsiųstą mūsų devintojo prez. Valdo Adamkaus
portretą.
Kolegiškas ačiū Lilei ir Valentinui
Ramoniams
už
„atskraidin
tas" nuostabias rožes, o taip pat Dainai ir dr. Jonui
Juozevičiams.
Visiems atvykusiems,
sveikinusiems
raštu, ei. paštu,
skambu
čiais, asmeniškai, už gėles bei dovanėles begaliniai
ačiū, ačiū!
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus mano padėkos žodis vien
turtei Nijolei, suruošusiai šią slaptą švente bei kruopščiai
sudariu
siai visų pragyventų
dešimtmečių
nuotraukų
albumą,
kuriame
„dienos
barstė džiaugsmo
žiedlapius,
kaip rudens lapai
krito
rūpesčiai,
kaip vanduo
upėje nutekėjo
me
tai...", anot vienos brangios
bičiulės
—
sveikintojos
žodžių!

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooR, IL 60527
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E CEPELĖ, DJJ.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
O r l a n d Park, IL 6 0 4 6 7
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127thStr.
Suite 101, Lemont, IL

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ
Dantų gydytoja
4817 VV. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-243-1010

DR. L. PETREIKIS
DANU! GYDYTOJA

Tel. 630-323-2245

Valandos susitarus

9055 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. GAILE V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
T R Y L I K O S M E T Ų PATIRTIES
persikėlė į naują k a b i n e t ą
318 W . Touhy Avenue
Park Ridge. IL 60068
T«l. ( 8 4 7 ) 6 9 2 - 2 3 0 3
www.parkridgesmiles.com

Dr. DANA M . S A U K U S
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

Pilna dantų priežiūra:
•
•
•
•
•
•
•

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai

4647 W103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

implantai
tiltai, karūnos, protezai
vaikų dantų gydymas
šaknies kanalų valymas
chirurgija
parodontozės specialistas kabinete
kosmetinės procedūros — „veneers",
balinimas

STEBĖKITE,
KAIP JŪSŲ
SANTAUPOS

AUGA!

Visada dėkinga,
Stasė E.
Semėniene

Atidarykite 14-os mėnesiu >
sertifikatą
_
A

T^rjjrr

5.50%

APY

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!
Galėsite vieną kartą šio
sertifikato procentą
padidinti,
jei procentas
kils*

/

nJtC

i—ITTt

M

Garfield Ridge
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

L

Net ir 103 metų sulaukusi Jadvyga Penčyiienė dažnai sutinka lankytojus
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte
Indrės Tijūneiienės nuotraukoje: j . Pencylienė 2006 m. gegužės mėn.

-Personai fiank
\

Building Personai Banking Relationship^^

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Orland Park
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

*Rate increane baaed on the rate offered for new 12 month certificate accounta at time of merease
Annual Percentage Yield (APY) ta effective as of June 19. 2006 and ia aubject to chanpe without noUce
Minimum dVposit of $250 ia reguired to obtain APY Penalty may be impoeed for early withdrawals

w w w . f i r s t p e r s o n a l b a n k . net
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SVEČIŲ CHORAI DAINŲ ŠVENTĖJE
NIIOLE BENOTIENE
{ išeivijos 8-tąją dainų šventę
„Atsiliepk daina" atvyksta ir svečiai
dainininkai iš Lietuvos bei Anglijos.
Anglijai mūsų šventėje atstovaus Šv.
Kazimiero parapijos mišrus choras
iš Londono, kuriam vadovauja
Virgilijus Vaitkus.
„Londono Šv. Kazimiero bažny
čios choras gyvuoja"nuo bažnyčios
pastatymo, keitėsi giedančių kartos
ir iki 2005 metų šis choras buvo tik
bažnytinis, - žiniomis dalinasi choro
atstovas Kostas Malinauskas. - At
vykus į Londono Šv. Kazimiero
bažnyčią vargonininkauti vadovui
Virgilijui Vaitkui, choras įgavo nau
ją kvėpavimą, profesionaliau buvo
giedama Mišiose, pagausėjo bažny
tinių giesmių repertuaras", - mintis
tęsia Kostas, kuris neužmiršta pa
minėti, kad visa choro veikla labai
didele dalimi priklauso ir nuo ypa
tingai darbščios Londono Lietuvių
bendrijos pirmo skyriaus pirmi
ninkės Onutės Dobrovolskienės
įdėto darbo. Būtent jai gimė mintis
suburti profesionalų chorą, kuris
galėtų atstovauti įvairiuose rengi
niuose. Dabar ne tik Londono ben
druomenės lietuviai gali džiaugtis
puikiu •choru, bet jų dalyvavimu
šventėje džiaugsimės ir mes visi,
savo gretose stovėdami ir dainuoda
mi kartu su Londono lietuviais,
kurie rašo, kad — „su nekantrumu ir
didžiule atsakomybe, 8-oje išeivijos
lietuvių dainų šventėje, atstovau
sime Didžiosios Britanijos Lietuvių
bendruomenei. Mes, visi choristai,
stengiamės pasiruošti negailėdami
savo brangaus laiko bei jėgų. Kiek
vienam suvirpa širdis ir užlieja tas
begalinis džiaugsmas, kai pagalvoji,
kad dalyvausime tokio masto ren
ginyje, garsinant lietuvių dainą taip
toli nuo tėvynės", - nuoširdžiausiais
jausmais dalinasi choro atstovas K.
Malinauskas, choro vardu kiekvie
nam 8-osios išeivijos Lietuvių dainų
šventės „Atsiliepk daina" dalyviui
bei žiūrovui linkėdamas: „pasisemti
lietuviško dvasinio peno, lai besilie
janti lietuviška daina įkvepia pa
sitikėjimą, džiaugsmą garsinti Lie
tuvą pasaulyje, tevilgo džiaugsmo
ašaros ne vieną skruostą, o šventės
šūkis Atsiliepk daina teskamba
kiekvieno širdyje".
Iš Lietuvos į šventę atvyksta
Klaipėdos Muzikos centro mišrus
choras „Aukuras", kuris įsikūrė 1993
metais ir kuriam nuo pat įsikūrimo
pradžios vadovauja Alfonsas Vil
džiūnas.
Visi dainininkai turi muzikinį
išsilavinimą, nors ne visi gyvena iš

Londono (Anglija) Šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras (vad. Virgilijus Vaitkus).

muzikos. Tai choro dirigentai, mu
zikos mokytojai, muzikologai, kultū
ros darbuotojai. Savo plačia ir įvairia
veikla „Aukuras" laužo stereotipus,
neva choras - rimtas ir nuobodus
dalykas. Teatralizuoti pasirodymai,
dalyvavimas konkursuose ir festiva
liuose, koncertinės kelionės po Lie
tuvą ir užsienį vilioja naujus žmones
įsijungti į jau dešimtmetį gyvuojantį
kolektyvą. Ne tik klausytis choro,
bet ir žiūrėti į jį yra smagu ir nenuo
bodu. Šio choro koncertas Čikagos
visuomenei bus penktadienį, birželio
30 dieną, 8 vai. vakaro Grace Episcopal bažnyčioje, visus kviečiame
gausiai dalyvauti šiame koncerte,
nes tai choras, atlikęs per 300 kon
certų, labai gerai žinomas visoje
Europoje, dalyvavęs įvairiuose festi
valiuose, apdovanotas prizais, lai
mėjęs prestižines vietas. Visų nuo
pelnų sąrašas užimtų ne vieną pus
lapį. Šiam chorui vadovauja labai
gerai Lietuvoje žinomas ir garsus
dirigentas, pedagogas, dėstytojas,
2003 m. Pasaulio lietuvių dainų
šventės „Dainų dienos" vyriausias
meno vadovas - Alfonsas Vildžiūnas.
Kelionei į mūsų šventę „Auku
ras" palieka Lietuvą jau birželio 22
dieną. Jų kelionė po Ameriką prasi
dės nuo rytų pakraščio: New York,
Washington, Baltimore, Niagaros
krioklių ir tada, prisitaikę prie
Amerikos klimato, atlikę nemažai
koncertų, aukuriečiai trauks į Či
kagos pusę, iš kur jau dabar girdisi
repeticijų garsai, dainų šventės dai
nos. Jie tikrai nepasiklys, nes kvieti
mas „atsiliepk daina" pasiekė juos
net Lietuvoje.
„Aukuro" vadovas Alfonsas Vil
džiūnas pranešė, kad visi labai
džiaugiasi ir laukia nesulaukia išvy
kimo, nors ši kelionė į Ameriką, nėra
pirmutinė. Visus tautiečius jis nuo
širdžiai sveikina su švente, kuri: „su
kvies visus Amerikos žemyno lietu
vius. Nelabai suvokiu darbų masto,
kurį teko nuveikti šios šventės vy
riausiems organizatoriams - Ritai

Kliorienei ir Audriui Polikaičiui.
Manau, kad organizuoti šventes
Lietuvoje yra kiek paprasčiau. Labai
tikiu, kad šventė bus puiki. Labai
laukiu susitikimo su visais man
mielais žmonėmis, kurie taip globojo
„Aukurą" praeitos mūsų kelionės po
JAV ir Kanadą metu. Nuostabu
jausti bendrumą su žmonėmis, kurie
gyvena už kelių tūkstančių kilo
metrų", - mintimis dalijasi vadovas
Alfonsas Vildžiūnas.

Jėzuitu gimnazijos Vilniuje jaunimo choras (vad kompozitorius Leonidas Abaris).

Toronto jaunimo choras turėjo
progos susipažinti su Jėzuitų gim
nazijos choro jaunimu, kelionės į
2003 metų dainų šventę metu, kada
buvome ypatingai gražiai sutikti.
Net dabar akyse renkasi džiaugsmo
ašaros, prisiminus Šv. Kazimiero
bažnyčios varpus skambinant iš
karto, kai tik mūsų autobusas susto
jo prie paradinių laiptų. Įėjus į
bažnyčią, pasigirdo nuostabūs choro
balsai. Tokių momentų gyvenime

Klaipėdos Muzikos centro choras „Aukuras" (vad. Alfonsas Vildžiūnas).

Taip pat iš Lietuvos laukiame ir bus tikrai nedaug, todėl jie pasiliko
jaunimo. Tai Vilniaus Jėzuitų gim pačioje giliausioje širdies vietelėje.
nazijos mišrus choras, vadovauja Po giesmės buvome pasveikinti ir
mas Leonido Abario, kuris jau daug palaiminti Šv. Kazimiero parapijos
metų yra labai gerai žinomas išeivi kun. Liongino Virbalo, nes didžiajai
jos muzikams. Jo giesmės tokios daugumai mūsų choro jaunuolių, ta
nuoširdžios, kad giedamos beveik vi kelionė į Lietuvą buvo pirmutinė.
sose šventėse, jis pažįstamas dau Kaip sutikti šiuos nuostabius jaunus
žmones mūsų žemyne, nes ir jų ke
geliui choro vadovų ir choristų.
Leonido vadovaujamas Jėzuitų lionė į šį kraštą yra pirmutinė, kaip
gimnazijos jaunimo choras kiekvie juos apdovanoti, čia jau bus mūsų
nais metais turi sudaręs ypatingai visų dalyvaujančių šventėje atsa
gausų įvairiais koncertais, pasirody komybė.
Jaunas ir energingas, krikščio
mais, išvykomis ir Šv. Kazimiero
bažnyčioje giedojimu Mišiose mokslo niška dvasia išauklėtas choras turės
metų planą. Prie visų repeticijų ir daug susitikimų su Čikagos lietu
pasirodymų, jaunimas spėja dar ir viais ir atvykusiais svečiais. Jų
įrašų paruošti. Jie turi išleidę net pasirodymai, giedojimai šv. Mišiose,
kelias kompaktines plokšteles. Ga pabendravimai Jaunimo centre,
bus ir talentingas vadovas sugeba iš Palaiminto J. Matulaičio misijoje,
gauti pačius geriausius giesmės ir Dainų šventės šv. Mišiose ir net
dainos garsus, o taip pat išmokyti susitikimas su jaunučiais ateiti
ninkais Dainavos stovyklavietėje
gėrio ir grožio.
užims kiekvieną laisvą minutę. Dau
giau informacijos apie Vilniaus Jė
zuitų gimnazijos choro tvarkaraštį
prašau žiūrėkite internetinėje sve
tainėje www.dainusvente.org.
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos
muzikos mokytojas ir choro vadovas
Leonidas Abaris visiems dalyvaujan
tiems linki: „Dainų švenčių tradici
jos tęstinumą lemia atitinkamų ins
titucijų, kūrybingų asmenybių ini
ciatyva ir sistemingas, nuoseklus,
profesionalus darbas. Todėl linkė
čiau kiekvienam dainininkui, vado
vui, kūrėjui, pareigūnui šioje Dainų
ivrnteje pajusti unikalią bendro
dainavimo jėgą ir dainos šventumo
palaimą, kuri uždegtų mūsų širdis,
sujudintų protus, kad ir dainoje, ir
gyvenime botume 'Viena šeima,
viena tauta"

DRAUGAS, 2006 m. birželio 24 d., šeštadienis

11

Muziejus pasakoja upės, m i e s t o
bei jo ž m o n i ų istoriją
MONIKA BONCKUTE
Kiekvienas Čikagos gyventojas
ar netgi po miestą maklinėjantis tu
ristas paprastai anksčiau ar vėliau
praeina ar pravažiuoja per Čikagos
upės tiltą, kuriuo Michigan Avenue
kerta Wacker Drive, pačią upę ir
kurio šiaurinė pusė tęsiasi Wrigley
Building bei Tribūne Tower link.
Kaip žinia, atsistojus šio tilto vidu
ryje, atsiveria bene gražiausias Či
kagos miesto centro vaizdas: vaka
ruose - IBM Building, Wrigley Buil
ding, dabar - pamažu aukštyn ky
lantis ekscentriko Donald Trump
„Trump Tower" siluetas. Rytuose Tribūne Tower, Lake Shore Drive
linkis bei Michigan ežeras.
Be abejo n e vienas keliaujantis
pėsčiomis link Magnificent Mile
minėtuoju tiltu pastebi, kad tilto
pietrytiniame k a m p e stovi nedidelė
kelių aukštų namą primenanti
kolona. Įdomu, kiek praeivių pa
galvojo - o kas gi ten viduje?
Nuo birželio 10 d. šios tilto ko
lonos, dar žinomos Michigan Avenue
Bridgehouse vardu, viduje įsikūrė
McCormick Tribūne Bridgehouse &
Chicago River Museum. Šio muzie
j a u s tikslas - kompaktiškame ir
istoriškai svarbiame pasate prie Či
kagos upes papasakoti miesto bei
upės istoriją ir skatinti čikagiečius
negailėti pastangų upės priežiūrai
bei svarinimui.
Muziejus suskirstytas į penkis
nedidelius aukštus. Juose - istorinė
medžiaga - nuotraukos, laikraščių
iškarpos, paveikslai, kurioje glaustai
pasakojama laivybos Čikagos upe
istorija bei tai, kokią įtaką miesto
pramonei turėjo strategiškai svarbi
upė. Būtent Čikagos upės buvimas
užtikrino tai, k a d laivais buvo gali

m a nuplaukti nuo Atlanto van
denyno iki Meksikos srovės. Kurį
laiką tai buvo patikimiausias ir
patogiausias būdas kirsti Ameriką.
Pasakojama, kad XIX a. pabaigoje
laivyba upe buvo tokia intensyvi,
kad buvo galima pereinant nuo
vieno laivo borto prie kito pereiti upė
per visą miestą.
Čikagiečiams finansinę gerovę
padėjusi susikrauti upė nuo inten
syvios laivybos nemažai nukentėjo.
Vienu metu ji buvo tokia užteršta,
kad joje praktiškai negyveno jokios
žuvys, o mieste dėl didelio upės
užterštumo siautėjo cholera ir dizen
terija.
1900 m. miesto valdžia ėrnesi
ambicingo upės, Michigan ežero bei
viso miesto gelbėjimo plano: genialių
inžinierių dėka buvo pakeista Čika
gos upės tėkmės kryptis - užuot
tekėjusi iš Misisipės į Michigano
ežerą, upė pradėjo tekėti į pietus į
Misisipę.
Šių ir vėlesnių valdžios bei sa
vanorių organizacijų dėka pavyko į
upę sugrąžinti žuvis, net kai kuriuos
retus paupio augalus. Šiuo metu
palei Čikagos upę vėl gyvena beb
rai.
Visa tai rasite glaustai ir pat
raukliai papasakota naujajame mu
ziejuje. Tačiau bene didžiausia įdo
mybė - tilto pakeliamieji mechaniz
mai, kuriuos galima iš arti apžiūrėti
antrajame muziejaus aukšte. Šis
inžinerijos kūrinys, daugelio nuos
tabai, veikia iki šiol - jei pasitaikys
muziejuje ar miesto centre būti
trečiadienį ar savaitgalį po vidur
dienio, pamatysite įspūdingą tilto
pakėlimą. Tai daroma ne "turistų
malonumui, o dėl tų pačių tikslų,
kaip ir anksčiau - kad upe galėtų
praplaukti didesni laivai.

Čikagos upės p a n o r a m a

AKINIAI NUO SAULES - VASARA 2006
Kas gali būti p a t r a u k l i a u iš
madingų priedų prie aprangos šią
vasarą už akinius nuo saulės? Gerai
pasirinkti akiniai ne tik pabrėžia
veido bruožus, bet ir suteikia tam
tikrą paslaptingumą žvilgsniui, jau
nekalbant apie stilių. O ką
be
kalbėti, jei reikia kažkur neplanuo
tai atsidurti ir visai nebelieka laiko
makiažui, tada akiniai tikras išsigel
bėjimas.

^m*.
]Š1M^M^M^I^^M^M^M^M^M^^M^S^M^M^M^M^M^^M^QM^^M\

VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

yTOTOM
Ai.)

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1 -800-77-VYTIS
Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlJnk.net
Web site: www.vytistours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tai. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
BlfgrafgjagjgjgjagjgigjaMgfBJ^^

Šiais metais akiniai nuo saulės
vaidina ypač didžiulį vaidmenį tiek
moterų, tiek vyrų garderobe. Nėra
tam tikros formos, kuri dominuotų.
Madingi tiek didžiuliai, tiek visai
siauručiai akinukai. Rėmeliai taip
pat labai įvairūs: tiek grubūs, tiek
lengvi, vos apčiuopiami. Spalvos
dominuoja
labai įvairios, tiek
rėmelių, tiek stiklų. Šią vasarą labai
madingi akiniai su baltais rėmeliais.
Taip pat akiniai dėvimi, tiesiog kaip
puošmena, su bespalviais stiklais.
Tokius akinius galima dėvėti, kaip
madingą papuošalą - priedą tiek
lauke, tiek patalpoje.
Turbūt j a u teko pastebėti, kad
akiniai, k a i p ir rūbai, puošiami
žaižaruojančiais stikliukais. Akinių
kainos įvairios. Galima įsigyti
nuostabius akinukus už 15 doleriu ir
vardinius, pvz.. Roberto Cavall;
akinius už 500 doleriu' Tačiau visa-

da reikia atsiminti, k a d nesvarbu,
kokius a k i n i u s pasirinktumėte - ar
brangius, a r pigesnius, jie visada
turi pabrėžti j ū s ų veido bruožų grožį
ir svarbiausia - tikti prie jūsų ben
dro stiliaus ir charakterio. Nors dėl
p a s t a r o j o , leisčiau s a u suabejoti:
galų gale jis (charakteris) keičiasi, ir
tą pokytį gali atspindėti nauji aki
niai nuo saulės. O kodėl gi nepa
e k s p e r i m e n t u o t i ? Tai t i k priduos
mūsų visų gyvenimui savotiško ža
vumo.
Parengė Aušrinė Kinkienė

Rimanto Kinkos nuotraukos.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

„Oht/TiĮrK.

D rakė
Dtd
lt Again!

5 S Prospect. ClarenOon
Hills. Illinois 60514

F:
Office
630-325-2800
Mobile
630-746-7593
630-325-7010

Grtufl£

2

Profesionalus
asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reattor

GREIT PARDUODA
fi^Sl

rs

^' * Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

D R A U D I M O PASLAUGOS

PASKOLOS
Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lavvn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Audrius Mikulis
1 st C h o i c e R e a l P r o p e r t y s

Te/.; 630-205-9262
E-mail: amikulis @ usa. com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
fl~fcj^
* Surandame
5^^8^^^
optimaliausią finansavimą

W>.;..:..T;

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

iiosiK

Mindaugas
651-343-0286 Cell
mindaugas.m.bubliauskas@weilsfargo.com
www.wfhm.com/weststpaulbranchmn....

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

SIŪLO DARBĄ
D a r b u i reikalingi dažytojai,
su d a r b o patirtimi.
Būtina t u r ė t i mašiną.
Pageidautina,
k a d kalbėtų rusiškai.
T e l . 847-980-7887.

r

.. _ _ —

• • • • • • • • • • • i

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900

Esthetician needed for Oak Park
spa. Receptionist needed for Oak
Park, Dovmers Grove and Batavia.
Receptionist mušt speak English.

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Cail 773-406-2&53
SIŪLOME DARBUS!

Šildymas
Šaldymas

Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

24
v j l per p j r j

7 dienos
per savaite

FREE
ESTIMATE

773 778-4007
773-531-1833

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500
ĮVAIRUS

PIGiAUSI A V Į Ą - B I U E T A I Į LIETUVĄ, I R EUROPĄ,

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629
TBkyba, instafetvrras. aptarrsavrnas
— Licensed — Bonded— Insured
D

Išvežame
nereikalingus
daiktus, statybines
šiukšles, metalą.

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

T e l . 708.447.0S12,
7 0 8 . 2 7 5 . 1 3 0 6 , Sigitas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

autotrodeusa.com

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486
Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciios,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com
PARDUODA

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Nauja paslauga — atributikos n u o m a pokyliams
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
• Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas
1120 S. State St., Lemont, I I , t e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9
8015 W . 7 9 St., Justke, IL, t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

w w w . a Ivvay s vvit hflowers. com

Parduodu 2 k a m b . 2 vonių butą
We$t P a l m Beach, Florida.
Svetainėje marmuras, kambariuose
plytelės. Labai gera vieta. 5 m i n . i k i
c e n t r o , 5 m i n iki v a n d e n y n o , p e r g a t v ę
prekybos centras. Kaina $162,900.

Tel. 561 3096708.

•
•
•
•
•

Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-avvay" planu.
Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.
3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mušu svetainę — vvvvw.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.

nuo

6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šeši. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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APIE SESUTES
DIANĄ IR DANUTĘ ŠULAITES
Pirmoji baigė universitetą,
o antroji vidurinę mokyklą
Dianai ir Danutei Šulaitėms iš
Portage miestelio Wisconsin valstijo
je šis pavasaris buvo neeilinis: jos
abi baigė savo mokyklas gerais
pažymiais. Ypač čia pasižymėjo
Diana, kuri, būdama tik 19 metų
amžiaus, gavo bakalauro laipsnį iš
University of Wisconsin Madison
mieste. Ji „peršoko" visą vid. mo
kyklą ir laikė egzaminus tiesiai į ko
legiją. Čia iškilo problema, nes
beveik visos aukštosios mokyklos
priima studentus, turinčius tik 16
metų amžiaus. Tačiau Diana tin
kamą kolegiją rado Virginia valstijo
je (Mary Baldwin College, Stanton

Diana Šuiaitė su mama dr Dalia Šuiiene

mieste). Po dvejų metų studijų ten, ji
galėjo persikelti į University of
Madison ir čia studijavusi fiziką
gavo bakalauro laipsnį.
Danutė, Dianos jaunesnioji se
sutė, irgi yra gabi mokinė. Ji šį
pavasarį baigė vidurinę mokyklą,
nors joje nelabai ką turėjo veikti.
Todėl praėjusį rudenį vieną semes
trą lankė University of Wisconsin
Madison mieste, taip pat dėstė vo
kiečių kalbą Portage, St. Mary's
katalikiškoje mokykloje, kurioje
mokosi ir jauniausioji sesutė Daiva.
Sugalvojo važiuoti i užsienį
Danutė užsiregistravo išbandyti
AFS „Intercultural": (tarpkultūrinę)
programą užsienyje. Ji bu
vo pasirinkusi Pietų Ame
riką arba Austriją, kadangi
jau neblogai mokėjo ispanų
ir vokiečių kalbas. Austriją
buvo pažymėjusi pirmojoje
vietoje, nes jos tėvas dr.
Leonas Šulas toje šalyje
baigė medicinos studijas.
Tad ir dukra labai norėjo
susipažinti su šiuo kraštu.
Į Austriją Danutė iš
vyko šių metų sausio 21 d.
ir, apsistojusi austrų šei
moje, pradėjo mokslus ne
dideliame miestelyje, Seekirchen, šalia Salzburg.
Čia ji turėjo galimybę ne
tik patobulinti savo vo
kiečių kalbą, susipažinti su
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austrų kultūra, bet ir nemažai pake
liauti.
Lankėsi Graikijoje, Italijoje,
Čekijoje
Su savo naujaisiais „tėvais" Da
nutė dvi savaites atostogavo Grai
kijoje, pusę savaitės praleido Itali
joje, o savaitgaliui buvo nuvykusi į
Prahą.
Seekirchen mokykloje, kur mo
kosi JAV lietuvaitė, mokslo metai
baigsis liepos 5 dieną. Po to mergina
žada važiuoti savaitei į kerlingo
(olimpinė sporto šaka) stovyklą
Fussen mieste Vokietijoje. Šis žaidi
mas Danutei labai patinka, tokioje
stovykloje ji buvo ir pernai.
Važiuos ir į lietuvių kalbos
kursus Druskininkuose
Vėliau šią vasarą Danutė pla
nuoja aplankyti ir Prancūziją, nes
nori susipažinti su šia šalimi bei šiek
tiek pramokti prancūziškai. Na, o po
to bus vienas iš svarbesnių merginos
vasaros programos punktų - kelionė
į Druskininkus, kur lankys lietuvių
kalbos kursus. Šiuose, dvi savaites
truksiančiuose kursuose dalyvaus ir
kiti jos šeimos nariai - Diana, Daiva
ir Linas, kurie čia atvažiuos tiesiai iš
Amerikos.
Į Lietuvą taip pat pajudės ir jų
tėvai - gydytojai Dalia ir Leonas
Šulai, kurie ten viešės nuo rugpjūčio
4 iki 18 d. Žada aplankyti gimines,
praleisti laiką prie Baltijos jūros, o
tada visa šeima patrauks atgal į
„Dėdės Šamo" žemę.
Studijuos Bostono MIT
Danutė, kaip gera mokinė (baigė
pirmųjų sąraše), gavo stipendiją į

Danutė Šuiaitė

University of Wisconsin Madison,
taip pat pasiūlymų studijuoti ir ki
tuose universitetuose. Tačiau ji pa
sirinko prestižinę Bostono MIT mo
kyklą, kuri yra viena iš žymiausių
techninių mokyklų Amerikoje. Jos
mėgstama sritis - chemija, nebent ji
vėliau sugalvotų ką nors kita studi
juoti.
Grįžusi iš Lietuvos, Danutė net
rukus vyks pradėti savo studijų
Bostone, o Diana tuo tarpu galvoja,
kad eis padirbėti, nes sako, kad ma
gistro studijoms ji dar per jauna. Tik
gal po metų ji tęs savo studijas ma
gistro laipsniui gauti. O tam laiko ji
turi nemažai.
Linkime šioms gabioms
sesutėms daug sėkmės ateityje
Galima priminti, jog šių sesučių
senelis yra teisininkas a.a. Pranas
Šulas, anksčiau pasireiškęs žurna
listikos srityje, o „Drauge" ir kituose
spaudos leidiniuose dirbęs kaip rai
džių rinkėjas.
Edvardas Šulaitis

Bilietai jau parduodami:
dainusvente.org/bilietai
Ticketmaster 1-800-277-1700
teiraukitės apie "Lithuanian Song Festival"

ČIKAGA • 2 0 0 6

J
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LR ambasadoriaus JAV ir Meksikai Vygaudo
Ušacko sveikinimas Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus 40-mečio proga
Man labai džiugu, kad Balzeko lietuvių kultūros muziejus švenčia
jau keturiasdešimtąsias savo gyvavimo metines. Šis muziejus — vie
nintelis visose Jungtinėse Amerikos valstijose — supažindina lanky
tojus, įvairių tautų atstovus, su mūsų tėvynės grožiu, menu, tradici
jomis.
Norėčiau išreikšti savo nuoširdžiausią padėką muziejaus įkūrėjui
ir prezidentui Stanley Balzekas, Jr. už visas pastangas, skirtas šio
muziejaus įkūrimui ir išlaikymui, už ilgametį darbą, puoselėjant lietu
višką kultūrą Amerikoje.
Lietuvių kultūros muziejus — tai lyg dalelė Lietuvos, toli nuo
tikrosios gimtinės, tačiau daugelį JAV įsikūrusių tautiečių priartinan
tis prie savo tėvų, senelių ir prosenelių šaknų.
Sveikinu su gražiu jubiliejumi muziejaus įkūrėją S. Balzeką, Jr.,
ir visus darbuotojus! Linkiu, kad muziejus ir toliau sėkmingai dirbtų
tėvynės labui.
Ambasadorius Vygaudas Ušackas
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LIETUVIŲ FONDO
SPAUDOS KONFERENCIJA
Pagal palyginti neseną Lietuvių
fondo veiklos tradiciją, rytojaus die
ną po LF Tarybos posėdžio suruošiama spaudos konferencija, kurioje
žurnalistai painformuojami apie
buvusio posėdžio nutarimus, disku
tuotus klausimus ir įvairius kitus
svarstytus reikalus. Iš esmės tai
geras sumanymas, nes tuo būdu
tęsiama „atvirumo politika", išsprendžianti daug nesusipratimų,
dar prieš jiems lietuvių visuomenėje
iškylant.
LF Tarybos posėdis vyko š.m.
birželio 20 d., o birželio 21 — į
Pasaulio lietuvių centro posėdžių
kambarį buvo sukviesti lietuviškos
spaudos, radijo, TV žurnalistai. Šios
konferencijos paprastai prasideda 1
vai. popiet ir baigiasi maždaug per
valandą. Pranešimus padaro ne tik
LF Tarybos, bet ir valdybos pir
mininkai, taip pat kiti įvairių ko
mitetų nariai, jeigu buvusiame Ta
rybos posėdyje buvo padaryta kokių
sprendimų ar nutarimų. Žiniasklaidos atstovams sudaromos progos
klausti klausimus ir išsiaiškinti
kilusius neaiškumus. Į visus klau
simus atsakoma atvirai ir išsamiai.
Birželio 21 d. konferenciją ati
darė LF Tarybos pirm. Vytautas
Kamantas, padėkojęs apsilankiu
siems. Jis pranešė, kad vakarykš
čiame LF Tarybos posėdyje dalyvavo
16 iš esamų 18 direktorių — Ta
rybos narių. Buvo išklausyti komi
tetų pirmininkų pranešimai, aptarti
įvairūs reikalai, bet svarbiausia —
patvirtinta Pelno skirstymo komite
to (pirm. Ramoną Steponavičiūtė-Žemaitienė) paskirta parama ir
stipendijos. V. Kamantas išsamiau
pakalbėti apie Pelno skirstymo ko
miteto darbą pakvietė pirmininkę
Ramoną.
Ji, kaip ir kiti LF Tarybos na
riai, skaitantys pranešimus spaudos
konferencijose, nedelsiant išdalino
gerai paruoštą informacinę medžia
gą, pastebėdama, kad buvo gautas
181 paramos prašymas iš 103 prašy
tojų. Patenkinti 125 prašymai. Sti
pendijoms gauta 103 prašymai. Pa
tenkintas 71 prašymas. Iš viso pa
skirta 497,936 dol. suma įvairiems
prašymams ir stipendijoms. Pirmi
ninkė pažymėjo, kad tiek bendrai
paramai, tiek ir stipendijoms tam
tikra suma buvo skirta iš specialių
fondų (ji vadino „randeliais"), ku
riuos globoja Lietuvių fondas.
2006 m peino skirstvmo komi
tetą sudaro Ramoną Steponavičiū-

tė-Žemaitienė (pirmininkė), Jūratė
Budrienė, Saulius Čyvas, Vytenis
Kirvelaitis, Rimas Domanskis (ant
rininkas) — visi šie asmenys yra
Lietuvių fondo paskirti; Ona Dau
girdienė, Almis Kuolas, Marius Laniauskas, Mindaugas Bielskus (ant
rininkas) — šie asmenys yra JAV
Lietuvių Bendruomenės paskirti.
Stipendijų pakomitetį sudaro: Tadas
Kulbis (pirm.), Svajus Asadauskas,
Jūratė Budrienė, Juozas Polikaitis,
Laura Rukšėnaitė, Andrius Tamu
lis. Pakomitetis posėdžiavo š.m. ge
gužės 13 ir gegužės 30 d. LF Tarybos
patvirtinta 2006 m. skirstyti suma
— 500,000 dol. Iš šios sumos bendrai
paramai skirta 378,100 dol., sti
pendijoms — 119,836 dol., bet iš spe
cialių fondelių bendrai paramai dar
paskirta 67,183 dol., o stipendijoms
— 82,777 dol. Tuo būdu š.m. para
mai (su stipendijomis) išdalinta
497,963 dol. Likutis — 2,064 dol.
Pirmininkė pažymėjo, kad ko
mitetas gražiai bendradarbiavo, visi
buvo draugiški, darbas atliktas pa
vyzdingai ir nebuvo jokių interesų
susikirtimų. Ji dėkojo komiteto ir
stipendijų pakomitečio nariams už
puikiai atliktą darbą.
LF valdybos pirm. Sigitos Balzekienės pranešimas buvo neilgas. Ji
prašė savo skaitytojams bei klau
sytojams, kad Lietuvių fonde steigtų
specialiuosius fondus, o LF žada jų
steigėjų norus ištikimai vykdyti.
Taip pat prašė raginti LB apylinkes
ir apskritai Amerikos lietuvius, kad
stotų nariais į Lietuvių fondą, nes
narių verbavimo vajus tebetęs:amas.
Savo įnašais galima pagerbti arti
muosius įvairių sukakčių ar k: tom i?
progomis, taip pat įamžinti mirusius
šeimos narius arba net lietuvių tau
tos žymiuosius žmones — kultūri
ninkus, dvasininkus, veikėjus, poli
tinius kalinius, partizanus ir kt
Valdybos pirmininkė pakvietė Jū
ratę Mereckienę perskaityti praneši
mą apie neseniai į LF įstojusius na
rius. J. Mereckienė sakė, kad gegu
žės mėn. į LF įsijungė 13 nauju na
rių ir 2 kandidatai kandidatais gali
būti asmenys, į LF įnešę 10 dol . ir
pasižadėję ta suma padidinti iki 100
dol), o iki šiol birželio men. įstojo 3
nauji nariai.
Pranešimams pasibaigus. L F
Tarybos pirm. V. Kamantas kvietė
klausti klausimus, bet š} kartą pla
tesnių diskusijų nebuvo Konferen
cija baigta 2 vai. popiet.
D.B.

Cook County iždininkė Maria Pappas, įteikdama sveikinimo raštą Balzeko lietu
vių kultūros muziejui jo 40-mečio proga, pasakė, kad Balzeko lietuvių muziejus,
pristatantis Lietuvių tautos istoriją, yra tikras Čikagos kultūros perlas.
Nuotraukoje iš kairės: sveikinimo rašto įteikimo metu Cook County iždininkės
patikėtinė etniniams reikalams Patricia Michalski, Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus direktorė Rita janz ir Cook County iždininkė Maria Pappas.

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės renginiai
Šeštadienis, liepos 1 d.
Choristų repeticija nuo 8 vai. ryto „UIC Pavilion" salėje, 525 S.
Racine Ave, Chicago, IL 60607
Mugė nuo 9 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers", Ohio,
Mississippi ir Arkansas kambariuose, 301 East North Water Street,
Chicago, IL 60611.
Susipažinimo vakaronė ir „Jazz Land" koncertas 8 vai. vakaro „Park
West", 322 W. Armitage Ave., Chicago, IL 60614.
Sekmadienis, liepos 2 d.
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Dainų šventės pokylis 7 vai. v. „Sheraton Chicago Hotel and Towers".
Visus, norinčius įsigyti bilietus į D a i n ų šventę, kviečiame pas
kubėti apsilankyti JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinėje, 2711 71st
Street, Chicago, kur dar iki antradienio galite įsigyti bilietus į šį renginį.
Bilietų kaina — 22-32 dol. (vaikams — 12-22 dol., vaikams iki 2 metų —
nemokamai). Tarybos raštinė dirbs pirmadienį ir antradienį (birželio 2627 dienomis) nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Tel. pasiteiravimui: 773476-2655. Į Dainų šventę autobusai išvyks liepos 2 d. 12:30 vai. p.p. iš
Marąuette Park parapijos kiemo (Nativity BVM Church, 6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL), liepos 2 d. 12:15 vai. p.p. iš Pasaulio lietu
vių centro, 14911 127th Street, Lemont. Tel. pasiteiravimui: 630-9680184 (R. Kronas).
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Jei bučiau
patarėjas
VILIUS BRAŽĖNAS
Patarėjams sunkūs laikai
Tiems, kurie vadovaujasi tau
tine sąmone ir valstybingumo nuo
jauta, šiandien būti bet kurioje
Lietuvos Respublikos valdžios atsa
kingoje vietoje turi būti nejauku.
Tačiau yra tokių, kurie, anot seno
posakio, „turi kiaulės akis", ir visi tie
skandalingi korupcija ir neapsikuopimu kaltinimai valdžiai — nė
motais. Atrodo tol, kol per būsimus
Seimo rinkimus nomenklatūrininkai
ir archangelskininkai nebus pas
meigti ant politinių šakių ir išnešti į
istorijos sąvartyną, sėdės prisvilę
savo valdiškose kėdėse su atkištu
maišu ties ES gausybės ragu. Todėl
šiandien, jei ir būčiau žvalus, ką tik
pasauliui akis pravėręs jaunuolis, nė
iš tolo nestočiau į patarėjų kandi
datų eiles. Tačiau dažnai niežti
liežuvį duoti valdžiai patarimus,
nors ir neprašomam.
Ką patarčiau šiandien?
Tiems, kuriems rūpi Lietuvos li
kimas, patarčiau spausti visas val
džios sritis, atrasti tame politiniame
kermošiuje vieną kitą momentą
pagalvoti bent apie pagrindinius
būtinus žingsnius LR rytdienos sau
gumui užtikrinti. Dabar reikia imtis
žingsnių, kurie teigiamai paveiktų
viso Baltijos regiono, net visos ES,
ateitį. Siūlyčiau: formaliai ir propa
gandiniai kelti aikštėn MolotovRibbentrop paktą, primenantį gė
dingąjį Schroeder-Putin „paktą" —
suokalbį tiesti dujotiekį Baltijos
jūros dugnu. Tuo pačiu prieš pa
saulio viešąją nuomonę iškelti JAV
V. P. Diek Cheney įspėjimą apie Ru
sijos energetinį šantažą. Bent jau
niekas negalėtų sakyti: „O kodėl
tylėjote?"
Černobylis ir dujotiekis
Organizuoti kitas Baltijos re
giono valstybes reikalauti iš ES
narės Vokietijos, kad sustabdytų
dujotiekio darbus, kol negaus neša
liškų ekologinių tyrėjų užtikrinimo,
kad nei dujotiekio tiesimas, nei jo
naudojimas nesukels Černobylio
masto katastrofos Baltijos jūroje.
Net manant, jog „iš to nieko ne
bus", tai bus formalus atsakingumo
naštos Vokietijai užkrovimas. Tai
atsilieptų ir kitose derybose.
Jei be saugumo užtikrinimo ir
net po kokio nors (aiškiai neaiš
kaus) užtikrinimo dujotiekis bus
tiesiamas, vieša, per visus galimus
diplomatinius ryšius reikalauti, kad
kitas savo kaimynes, priedu — ES
nares, KGB pulkininkų valdomai
Rusijai dar kartą išduodanti Vo
kietija jaustų pareigą gaunamomis

PAGUODOS TELEFONAS

1 866 438 7400

Skambinti
ketvirtadieniais
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.

Putin dujomis pasidalinti su Lenkija
ir trimis Baltijos valstybėmis. (Su
prantama, jei tai darytų, jai nieko
neliktų...)
Europos „senbuvių"
atsakomybė
Būtų klaida, žinoma, jei tik du
jotiekiu apeinamos valstybės grumtųsi diplomatija bei propaganda su
Vokietija ir netiesiogiai su KGBistine Rusija. Reiktų priminti liku
siai Europai jos moralinius ir valsty
binius ES įsipareigojimus kitoms ES
narėms.
Gera proga priminti, kad mus iš
civilizuotų diplomatinių aukštybių
pamokyti pasišovusios Europos val
stybės tylėjo, kai Lietuvą ir kitas
pavergtas Europos tautas daugiau
kaip 50 metų engė ir žudė dabar
Europos pramonę dujomis maitinan
ti Maskva.
Patogiai tylėjo ir tada, kai
Kremlius jų panosėje statė pavo
jingą, ypač sovietinėje „saugumo"
priežiūroje, Ignalinos atominę jė
gainę. O dabar jie nori, kad ją tuoj
pat uždarytume, ir dargi mus pa
lieka atvirus Maskvos energetikos
šantažui. Ir šiuo atveju patogiai tyli
ma „kultūringoje" bei „demokratinė
je" Europoje. Tai aiškiai parodė ES
užsienio politikos cariuko Solano
laikysena valstybių vadovų suvažia
vime Vilniuje. O ponas Solano JAV
dešiniųjų spaudoje net prieš porą
dešimtmečių buvo minimas kaip
„Pirėnėjų ultrasocialistas". Tada jis
trynėsi tarp Jungtinių Tautų globalizmo vaidilų.
Įsipareigojimai prieš
įsipareigojimus
Kai Briuselis nesilaiko ES įsi
pareigojimų kuriai savo narei, ne
būtina iš ES išstoti. Pakanka pa
sirinkti, kokių įsipareigojimų ES dėl
to dera atsisakyti Briuselio diskri
minuojamai ES narei. Šiuo atveju
aišku, kad Lietuvai apsiginti nuo
diskriminacijos ir nuo energetinio
šantažo, logiška ir tikslinga susilai
kyti nuo Ignalinos jėgainės uždary
mo. Savo archyve turiu seną „Washington Times" dienraščio straips
nį, kuriame teigiama, kad kai ku
riems buvusiems Sovietų okupuo
tiems kraštams sovietinių atominių
jėgainių uždarymas yra „tolygu
valstybės uždarymui".
Tad, jei būčiau mūsų vyriausy
bės, Seimo ar prezidento patarėjas,
patarčiau viešai ir garsiai paskelbti,
kad Lietuva reikalauja sustabdyti
ES eurokratų energetinę diskrimi
naciją ir derėtis iš naujo visais ES ir
Lietuvą siejančiais
energetikos
klausimais. Jei ES nesiims žygių
sustabdyti Maskvos šantažą, ieškoti
kitų energetikos šaltinių ir reikalau
ti, kad kitos ES šalys padengtų
statomos naujos, saugesnės jėgainės
statybos išlaidas, kol mes uždary
sime dabartinę jėgainę.
Briuselio diskriminacijos byloje
prieš Lietuvą būti arbitru bei tar
pininku reiktų kviesti pašalinę vals
tybę, ne ES narę, JAV.
Šie patarimai taip pat gali
praversti propagandai ir diplomati
jai įvykus galimiems pasikeitimams
Rusijoje, Europos Sąjungoje, Arti
muosiuose Rytuose ar su energetika
susijusioje Azijoje bei Afrikoje.
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OTILIJA PAALKSNYTĖ
MARCHERTIENĖ
Mirė 2006 m. vasario 4 d. Rancho Palos Verdes, CA.
Pagal mūsų mamos norą, jos kūnas buvo sudegintas.
2006 m. liepos 8 d. 11 v. ryto Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte, už velionės sielą bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Otilijos palaikai bus palaidoti šalia jos
vyro a.a. Henriko, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus, kviečiame palydėti
mūsų mamą įjos paskutinę kelionę.
A.a. Otilijos vaikai: Vytautas ir Vilią, Gediminas i r
Margarita, Algirdas ir Raminta Marchertai, Irena ir Sta
sys Petravičiai

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas d i r e k t o r i u s

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL P H O N E S

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje t a r p Čikagos
ir L e m o n t o
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southwe$t Hwy.
Palos Hllls, Illinois

(708)974-4410

•
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APYLINKĖSE
• P r e l . Igno U r b o n o k n y g o s
„Ilga mano kelionė" sutiktuvės įvyks
birželio 25 d., sekmadienį, 12 vai.
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Visi maloniai kviečiami
pagerbti kunigą visuomenininką.

vaišės ir pabendravimas. Savo daly
vavimu ir sveikinimu programos
knygoje paremkime ALTo atstovybę
Washington. Kviečiame gerai pra
leisti vasaros popietę. Vietas galite
užsisakyti tel. 773-735-6677.

• Birželio 25 d., s e k m a d i e n į ,
Pasaulio lietuvių centre, 14911
127th Street, Lemorit, IL, Vydūno
fondas 12:30 vai. p.p. ruošia J ū r a t ė s
Rosales knygos „Goths and Balts"
pristatymą Lietuvių dailės muzieju
je. Knygos pristatyme dalyvaus ir
autorė, kuri \ susitikimą su skaityto
jais atvyksta iš Venesuelos. Rengi
nys vyks lietuvių kalba. Po trumpos
programos bus laiko pasisvečiuoti.
Vydūno fondo valdyba maloniai
kviečia visus atvykti j šios knygos
pristatymą.

• A L R K M o t e r ų sąjungos 3 kuo
pos susirinkimas įvyks šių metų
liepos 1 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Bus aptariami svarbūs klau
simai. Prašome visas nares dalyvau
ti.

• C i c e r o Šv. A n t a n o parapijos
sukakties minėjimas įvyks šį sekma
dienį, birželio 25 d. Lietuvių parapi
j a mini dvi sukaktis: parapijos įstei
gimo 95-metį ir Šv. Antano bažny
čios pašventinimo 80-metį. Padėkos
Mišios bus aukojamos 9 vai. r. Po šv.
Mišių — minėjimas parapijos salėje.
Paskaitą apie parapijos istoriją
skaitys 'Aldona Zailskaitė. Po pro
gramos — kava ir užkandžiai. Kvie
čiame lietuvių visuomenę gausiai
dalyvauti padėkos pamaldose i r
minėjime.
• B i r ž e l i o 29 d., ketvirtadienį, 7
vai. v. PLC didžiojoje salėje, Lemont,
IL, įvyks susitikimas — pabendravi
mas su Lietuvos Respublikos Seimo
ir JAV LB komisija. Maloniai kvie
čiame visuomenę dalyvauti.
• Č i k a g o s Anglijos lietuvių klu
bo susirinkimas įvyks birželio 29 d.,
ketvirtadienį, 1 vai. p.p. šaulių na
muose, 2417 W. 43 gatvė. Kviečiame
visus narius gausiai dalyvauti.

• L i e p o s 3 d. (kitą dieną po Dai
nų šventės) J a u n i m o centre, 5600 S.
Claremont Ave., Chicago, įvyks
Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikos
sąjungos suvažiavimas. 10 vai. r. šv.
Mišios už mirusius sąjungos narius
jėzuitų koplyčioje atnašaus k u n .
Antanas Gražulis, S J, giedos kom
pozitoriaus Leonido Abario vadovau
j a m a s Vilniaus jėzuitų gimnazijos
choras. Dalyvauti pamaldose malo
niai kviečiame Čikagos lietuvių vi
suomenę. Taip p a t prašome dar ne
užsiregistravusius sąjungos narius
paskambinti F a u s t u i Stroliai tel.
708-687-1430.
• D a i n ų š v e n t ė s proga „Lituan u s " žurnalo naujausias numeris
s k i r t a s lietuvių liaudies dainai.
Priede taip p a t išleista kompaktinė
plokštelė „Transformations in Lithuanian Song", kurioje įvairių šiuo
laikinės muzikos
žanrų atlikėjai
pristato lietuvių liaudies dainas.
Leidinį su plokštele (atskirai plokš
telė nebus parduodama) bus galima
įsigyti Dainų šventės mugėje, kuri
vyks Sheraton viešbutyje ir šventės
metu UIC Pavilion. Taip pat plokš
telę galima užsisakyti „Lituanus"
internetinėje svetainėje: www.lituanus.org.

SKELBIMAS
• A m e r i k o s lietuvių taryba ruo
šia vasaros pobūvį, kuris įvyks birže
lio 30 d., penktadienį, Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Rd. Jis skirtas paremti ALTo
atstovybę Washington, DC, — Jung
tinį Amerikos pabaltijiečių komitetą
(JBANC). 4 vai. p.p. dainuos Vil
niaus jėzuitų gimnazijos choras (va
dovas Leonidas Abaris). 5 vai. p.p.

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
T e l . (773) 847-7747.

.KiyMiM)^ s&i&oAys irsiu w?%-m$-mm
sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS

DRAUGO FONDAS
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET
CHICAGO, IL 6 0 6 2 9
Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0

KUO REMIASI LIETUVIŠKAS ŽODIS?
Lietuviškoji veikla išeivijoje re
miasi aukomis. Vieni pasiaukoja
darbui be jokio užmokesčio, o kiti
skiria finansinę auką.
„Draugo" dienraščio leidėjai su
ka galvas, besirūpindami, kaip iš
laikyti lietuvišką žodį. Daugiau kaip
prieš dešimtmetį, tėvų marijonų pro
vincijolo kun. Viktoro Rimšelio su
manymu buvo įsteigtas Draugo fon
das, kurio vienintelis tikslas — rem
ti dienraštį „Draugas".
Nelinksma, kai tenka grumtis iš
paskutiniųjų, norint išlaikyti ilga
metį lietuvišką dienraštį. Gerai, kad

Nauji įnašai Draugo fonde
Su 200 dolerių:
CT.
Antanas ir Viktorija Valavičiai,
R. J o h n Rapšys, iš viso 250 dol.,
garbės nariai, iš viso 4,200 dol., Chicago, IL.
Chicago, IL
M a r i a Šeduikis, iš viso 390 dol.,
Zita Žvirgždys, garbės narė, iš Chicago, IL.
viso 1,300 dol., Olympia, WA.
Richardas ir Jolita KlementaArvydas ir Audronė Tamuliai, iš vičiai, iš viso 170 dol., Guff Breeze,
viso 200 dol., Chicago, IL.
FL.
Su 100 doleriu:
S u 30 doleriu:
J. Spakevičius, g a r b ė s narys, iš
Paul ir Birutė Gyliai, garbės
nariai, iš viso 1,600 dol., Olympia, viso 1,355 dol., Westwood, MA.
WA.
S u 25 doleriais:
Julius ir Regina Matoniai, gar
Panevėžiečių klubas (per Petrą
b ė s nariai, iš viso 1,400 dol., Bur- Pelecką), iš viso 525 dol., Chicago,
bank, IL.
IL.
Arvydas ir Daiva Barzdukai, a+a
B e r n a r d ir Sigutė Mikrut, iš viso
Jono Saliūno atminimui, iš viso 100 265 dol., Lake Bluff, IL.
dol., Falls Church, VA.
S u 2 0 dolerių:
Su 90 dolerių:
S t e p h a n i e Mikaliukas, iš viso
Danutė Garbonkus, iš viso 510 100 dol., Madison, WI.
dol., Chicago Ridge, IL.
Valerija Kligys, iš viso 40 dol.,
Su 50 dolerių:
Edison, N J .
Sofija ir Alfonsas Jelioniai, gar
Kazys Janulis, iš viso 20 dol., W.
b ė s nariai, iš viso 1,050 dol., Da- Palm Beach, FL.
rien, IL.
Marija Remienė
Balys Kondratas, g a r b ė s na
rys, iš viso 1,275 dol., Quaker Hill,
DF pirmininkė

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
ei vii cases and D UI
6247 S. K e d z i e A v e n u e
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 88&-77&6742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas:
Prelatas Edmundas j . Putrimas
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

yra dienraščio skaitytojų, kurie at
siunčia a u k a s Draugo fondui; tai pa
deda gyvuoti „Draugui". Draugo fon
das džiaugiasi, kad yra žmonių, mie
lai prisidedančių darbais ir lėšomis,
nes iš g a u n a m ų prenumeratų laik
r a š t i s neišsilaiko. Tačiau Draugo
fondas n ė r a neišsemiamas šaltinis:
jis t u r i būti papildomas naujomis
aukomis a r padidinant esamus įna
šus.
P a r e m k i m e Draugo fondą pa
gal savo išgales. Draugo fondas ir
„Draugo" leidėjai nuoširdžiai dėkoja
už visas a u k a s .

• „Saulutė", Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už a u k a s
padėti našlaičiams, beglobiams ir
invalidams vaikams, daugiavaikėms
šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Anonimas (B) $400 nelai
mių ištiktai šeimai; Anonimas (D)
$300; tęsiant vaikų metinę paramą
Charles Rackmil $20, dr. Walter ir
Audronė Jagiella $560. Labai ačiū.
„Saulutė" (Sunlight Orphan Aid)
414 F r e e h a u f St., L e m o n t , IL
60439, tel. (630) 243-7275. Aukos
nurašomos nuo mokesčių.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
T e l . 773-284-0100.
TeL 630-2574)200, Lemont, IL
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lietu
v i š k ų m o k y k l ų p a r a m a i per
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $200 Rūta Brigd e n - D u d ė n a i t ė , Kristina Švarcas.
$ 1 0 0 Adolfas Brinkis. $ 5 0 Irena
Kairys, Marija Kuprys, Lydia Ringienė, Povilas ir Nijolė Stelmokas.
$25 W a l t e r Barkauskas. $10 S. K.
Lukas. Dėkojame visiems rėmėjams.
„ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o lietuvy
bei", 1394 M i d d l e b u r g Ct., Nap e r v i l l e , IL 60540-7011.

